
สวนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและ ขอมูลพ้ืนฐาน 
๑. ดานกายภาพ 
๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
   ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๓๒  ตาราง 

กิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๑๒๐  ไร   
  ทิศเหนือ ติดกับองคการบริหารสวนตําบลหัวงัว  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

       ทิศใต  ติดกับตําบลกุดใสจอ  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
       ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
       ทิศตะวันออก ติดกับตําบลหนองตอกแปน  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
เปนท่ีราบลุมท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับทําการเกษตร  เสนทางคมนาคมสายหลัก  คือ   
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ทางหลวงหมายเลข  กส  ๒๐๕๘  เปนถนนลาดยางเชื่อมตอจากตําบลยางตลาด   
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว  สวนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกชวงเดือนพฤษภาคม  ถึง   

เดือนตุลาคม 
๑.๔  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง   
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  มีการแบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๑  หมูบาน  ประกอบดวย 

หมูท่ี ช่ือบาน ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑ บานหนองอิเฒา นายทองลา  วันเพ็ญ ผูใหญบาน 

๒ บานหนองอิเฒา นายเฉลิมชัย  ภูแลนหยุด ผูใหญบาน 

๓ บานโนนชาด นายกองปฐพี  ภูโคตรศรี   ผูใหญบาน 

๔ บานดงนอย นายอนันต  คําแหงพล ผูใหญบาน 

๕ บานดงนอย นายวิมล  โคระนํา ผูใหญบาน 

๖ บานดอนกลอย นายทวีศักดิ ์ เจริญรัมย กํานันตําบลหนองอิเฒา 

๗ บานคํามะยาง นายทองมาก  โนนเพีย ผูใหญบาน 

๘ บานโนนสวรรค นางสาวนภาพร  หาร ี ผูใหญบาน 

๙ บานหนองอิเฒา นายสุรเดช  ภูก่ิงผา ผูใหญบาน 

๑๐ บานปาหญาคา นายปญญา  บุญเท่ียง ผูใหญบาน 

๑๑ บานหลักดาน นายบวร  สัจจะ ผูใหญบาน 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา  ครั้งท่ีผานมาเม่ือวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ๓,๖๕๓  คน  มาใชสิทธ ิ ๒,๙๕๔  
คน  คิดเปนรอยละ  ๘๐.๘๖   
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  ๔,๙๒๔  คน  แยกเปนชาย  จํานวน  ๒,๔๐๙  คน  หญิง  จํานวน  ๒,๕๑๕  คน  
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒)   
 ๓.๒  ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 
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จํานวนประชากรเยาวชน     ๔๘๐ คน      ๔๕๐ คน  อายุต่ํากวา ๑๘ ป 

จํานวนประชากร  ๑,๖๐๑ คน  ๑,๖๔๕ คน  อาย ุ๑๘-๖๐ ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ    ๓๒๘ คน      ๔๒๐ คน  อายุมากกวา ๖๐ ป 

รวม ๒,๔๐๙  คน  ๒,๕๑๕  คน  ท้ังส้ิน ๔,๙๒๔  คน  
 
 จํานวนประชากรแยกตามรายหมูบาน 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน ประชากร จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บานหนองอิเฒา ๑๙๖ ๑๙๖ ๓๗๒ ๙๙ 
๒ บานหนองอิเฒา ๓๓๓ ๓๖๙ ๗๐๒ ๑๗๔ 
๓ บานโนนชาด ๒๓๒ ๒๒๙ ๔๖๑ ๑๒๕ 
๔ บานดงนอย ๒๒๙ ๒๓๗ ๔๖๖ ๑๒๗ 
๕ บานดงนอย ๒๖๖ ๒๖๐ ๕๒๖ ๑๓๒ 
๖ บานดอนกลอย ๓๔๔ ๔๐๙ ๗๕๓ ๒๔๙ 
๗ บานคํามะยาง ๑๘๙ ๒๐๕ ๓๙๔ ๑๐๑ 
๘ บานโนนสวรรค ๑๓๔ ๑๒๗ ๒๖๑ ๗๐ 
๙ บานหนองอิเฒา ๒๘๖ ๒๘๕ ๕๗๑ ๑๙๓ 

๑๐ บานปาหญาคา ๘๗ ๙๐ ๑๗๗ ๔๙ 
๑๑ บานหลักดาน ๑๒๓ ๑๑๘ ๒๔๑ ๖๘ 

 รวม ๒,๔๐๙ ๒,๕๑๕ ๔,๙๒๔ ๑,๓๘๐ 

 ๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา  
     ตําบลหนองอิเฒา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แหง  ซ่ึงเปนรัฐบาล  ดังนี้ 
       ๑.  โรงเรียนบานหนองอิเฒาวิทยา   อยูในเขตหมูท่ี  ๒ 
        ๒.  โรงเรียนดงนอยโนนสวรรค    อยูในเขตหมูท่ี  ๕ 
         ๓.  โรงเรียนหลักดานวิทยา    อยูในเขตหมูท่ี  ๑๑ 
         ๔.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ)  อยูในเขตหมูท่ี  ๖ 
     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๑  แหง  อยูในเขตหมูท่ี  ๙  บานหนองอิเฒา  ใหบริการดานสาธารณสุข
ของตําบลหนองอิเฒาไดดําเนินการในรูปแบบผสมผสาน  คือ  มุงในดานการรักษาพยาบาล  สิ่งแวดลอม  การปองกัน
และการสงเสริมสุขภาพพรอมกันไปกับสาธารณสุขมูลฐาน   
 ๔.๓  อาชญากรรม  
   ตําบลหนองอิเฒาไมมีการกออาชญากรรมท่ีรุนแรง  เนื่องจากมีท่ีพักสายตรวจประจําตําบล  ๑  แหง   
ตั้งภายในบริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา   
   ๔.๔  ยาเสพติด 
 ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองอิเฒาไดบูรณาการรวมกับสถานีตํารวจภูธรยางตลาด  ทําการสุมตรวจและเฝา
ระวังการแพรระบาดของยาเสพติดรวมกับผูนําชุมชนในทุกหมูบาน 
   ๔.๕  การสังคมสงเคราะห 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดทําการสงเคราะหโดย  การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ   
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ผูพิการ  ผูปวยเอดสนอกสถานท่ีทุกเดือน  การแจกจายน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือเกิดภัยแลง  การจัดสวัสดิการ
ชุมชน  การปรับปรุง/ซอมแซมบานผูยากไร  ฯลฯ 
 ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   ๕.๑  การคมนาคมขนสง 
     เสนทางหลักในการคมนาคม  คือ  ถนนลาดยางสายยางตลาด  -  โพนทอง  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๘  มี
ถนนเชื่อมตอภายในหมูบานทุกหมูบาน  สวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีครบทุกหมูบาน 
   ๕.๒  การไฟฟา 

ตําบลหนองอิเฒา  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  แตมีบางครัวเรือนยังมีความตองการขยายเขตไฟฟาเพ่ือใชใน
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   ๕.๓  การประปา 

-  ระบบประปาผิวดนิ บานคํามะยาง  หมูท่ี  ๗ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (บอบาดาล) บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๙ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (หนองคํา) บานดงนอย  หมูท่ี  ๕ 
-  ระบบประปาผิวดนิ บานหลักดาน  หมูท่ี  ๑๑ 
-  ระบบประปาผิวดนิ บานดอนกลอย  หมูท่ี  ๖ 
-  ระบบประปาผิวดนิ  (บอบาดาล) บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๒ 
-  ระบบประปาบาดาล บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑ 
-  ระบบประปาผิวดนิ   บานดงนอย  หมูท่ี  ๔ 
-  ระบบประปาปาดาล บานปาหญาคา  หมูท่ี  ๑๐ 

   ๕.๔  โทรศัพท 
    ประชาชนสวนมากใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี  มีตูโทรศัพทสาธารณะเปนบางหมูบาน  และมีเสาสง
สัญญาณโทรศัพท  จํานวน  ๑  แหง 
   ๕.๕  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  มีบริการอินเตอรเน็ตตําบล  ๑  แหง  ภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ  
  ๖.๑  การเกษตร 
     ตําบลหนองอิเฒาไดมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ไดแก  ขาว  รองลงมาไดแก  พืชผักสวนครัว  
ไมยืนตน  ไมดอกไมประดับ  ฯลฯ 
  ๖.๒  การประมง 
  ประกอบอาชีพการประมงน้ําจืดขนาดเล็ก  เชน  การเลี้ยงปลาในบอดิน   
  ๖.๓  การปศุสัตว 
  สวนมากเปนการเลี้ยงสัตว  เชน  โค  กระบือ  สุกร  ไก  เปด  ฯลฯ  โดยมีบางสวนเลี้ยงไวเพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือจําหนาย 
  ๖.๔  การบริการ 
  -  รานคาเบ็ดเตล็ด   ๕๐  แหง      -  โรงแรม   ๑   แหง 
                -  รานรับซ้ือของเกา    ๒  แหง      -  ปมน้ํามันขนาดเล็ก  ๑   แหง 
               -  โรงสีขาว     ๙  แหง      -  รานอาหารตามสั่ง  ๓   แหง 
                -  รานซอมรถ     ๖  แหง -  รานเสริมสวยชาย-หญิง   ๓   แหง 
               -  คลินิก        ๒  แหง -  รานจําหนายเนื้อ  ๑   แหง 
                -  รานหลอเสาปูน    ๒  แหง -  รานกวยเตี๋ยว   ๑   แหง 
                -  รานขายวัสดุกอสราง      ๑  แหง -  เสาสงสัญญาณโทรศัพท ๑   แหง 
  -  รานสมตํา     ๒  แหง -  รานน้ําปน   ๑   แหง 
  ๖.๕  การทองเท่ียว 
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  ปจจุบันแหลงทองเท่ียวในตําบลหนองอิเฒา  คือ  วังไทรงาม  ไดมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ซ่ึงจะไดมี
การปรับปรุงเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว   
  ๖.๖  อุตสาหกรรม 
  โรงงานผลิตน้ําดื่มประชารัฐ  บานหนองอิเฒา หม ู ท่ี  ๑ 
  ๖.๗  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  กลุมอาชีพตําบลหนองอิเฒาท่ีโดดเดน  คือ  กลุมผาไหมบานโนนชาด  หมูท่ี  ๓   
  ๖.๘  แรงงาน 
  ประชาชนตําบลหนองอิเฒาสวนใหญไมไดมีการจางแรงงานมากนัก  เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก 
 ๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  ๗.๑  การนับถือศาสนา 
  ประชากรสวนใหญในตําบลหนองอิเฒา  นับถือศาสนาพุทธ 
  ๗.๒  ประเพณแีละงานประจําป 
  ตําบลหนองอิเฒาไดมีการจัดงานประเพณีทองถ่ินอยางสมํ่าเสมอ  ไดแก  บุญบั้งไฟ  ลอยกระทง   
ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ฯลฯ 
 
 
  ๗.๓  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลหนองอิเฒา  ไดแก  การนวดแผนไทย  การทอผาไหมผาฝายพ้ืนเมือง  
คณะกลองยาว  ฯลฯ  ภาษาถ่ินท่ีใชคือ  ภาษาอีสาน   
  ๗.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สวนมากจะเปนสินคาท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ผาไหม  หมอนขิด  ฯลฯ 
 ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑  น้ํา 
  แหลงน้ําตามธรรมชาติ   
  -  ลําหวย  ๒  แหง  คือ  หวยปลาหลด  และหวยวังไทร 
  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  -  บอน้ําตื้น  ๑๒  แหง 
      -  บอบาดาล  ๒๑  แหง 

   -  คลองชลประทาน   ๑  แหง 
 -  ระบบประปา    ๙  แหง  

  ๘.๒  ปาไม 
 ลักษณะปาไมของตําบลหนองอิเฒา  มีพ้ืนท่ีเปนปาไมชุมชน  จํานวน  ๓  แหง  ไดแก   

ปาโคกบักบาก  ปาโคกหัวภูดิน  และโคกหนองคู 
  ๘.๓  ภูเขา 
   ไมมีภูเขาในเขตตําบลหนองอิเฒา 
  ๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตําบลหนองอิเฒามีคุณภาพท่ีดี  เนื่องจากไดรับสนับสนุนและ
ความรวมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนในพ้ืนท่ี  คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณเห็นไดจาก
การเพาะปลูกขาวและพืชผัก  ผลไมชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถนํามาจําหนาย  น้ํามีปริมาณมีเพียงพอในการทําเกษตรกรรม 
 ๙.  อ่ืน ๆ  (ถามีระบุดวย) 
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สวนท่ี  ๒ 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป   

วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว๓ดวยพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน”  ท้ังนี้  วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแก  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  การ
ดํารงอยูอยางม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชนความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกัน  ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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ยุทธศาสตรชาติ   
ยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน”  ท่ีตองการใหประเทศมีขีดความสามารถ  ใน

การแขงขัน  คนไทยมีความสุข  อยูดี  กินดี  สังคมมีความม่ันคง  เสมอภาคและเปนธรรม  ประกอบดวย  ๕  
ยุทธศาสตร  ไดแก  (๑)  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (๒)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  (๓)  
ยุทธศาสตรดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  (๔)  ยุทธศาสตรดานการเติบโต  บนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ  (๕)  ยุทธศาสตรดานการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   
ความม่ันคงเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ  ความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ  ความเชื่อม่ันกับนํานําชาติท้ังดานการลงทุนและการทองเท่ียว  และความสงบสุข  ของสังคมโดยรวม  
ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ  ลด/ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก  และสราง
ความเชื่อในในอาเซียนและประชาคมโลก  มีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ  ดังนี้   

(๑)  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี  และธํารงรักษาสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย   

(๒)  ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศ  ขจัดคอรรัปชั่น  สรางความเปนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ํา  กระจาย
อํานาจ  และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม   

(๓)  ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี  ขจัดความขัดแยง  ลดความรุนแรง  ตามแนวทาง  “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา”   

(๔)  บริหารจัดการชายแดน  โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตรความม่ันคง  รวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบาน  พัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน  พ้ืนท่ีศักยภาพตรวจคนเขาเมือง  เสริมสรางความสัมพันธ  ดานวัฒนธรรมเรงรัด
จัดทําหลักเขตแดน  แกไขปญหาพ้ืนท่ีทับซอน  การลักลอบเขาเมือง   

(๕)  พัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ภัยคุกคามขามชาติ  ลดผลกระทบจากภัยกอการราย  และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร   

(๖)  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพกองทัพ  ปรับโครงสรางกําลังและยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม  พัฒนาระบบงาน
ขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน   

(๗)  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติ
ทางทะเล  รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน   

(๘)  ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน  กําหนด/ปรับแกกฎหมาย
ใหเอ้ือตอการดําเนินงาน  และใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ  และตอเนื่อง   

๒.  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  (Growth  &  Competitiveness)   
เพ่ือใหไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง  จําเปนตองเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ  (GDP)  อยูท่ีรอยละ  ๕.๐-๖.๐  ตอป  ในอีก  ๑๕  ป  และรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน  ๑๒,๔๐๐  
ดอลลาร  สรอ.  ตอป  ดังนั้น  ประเทศตองมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญ  ดังนี้   

(๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงท่ีตองเผชิญ  อาทิ  เศรษฐกิจโลก  ยังฟนตัว
ลาชา  การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลก  และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน  เปนตน  ดังนั้นจึงตองสราง
ความแข็งแกรงของปจจัยพ้ืนฐานและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีเหมาะสม  ดังนี้   

(๑.๑)  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน  โดยดําเนินนโยบาย  การคลังและการเงินใหมี
ความสอดคลองกัน  รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  และสรางความเชื่อม่ันใน
ตางประเทศโดยการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตอง 
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(๑.๒)  สงเสริมการคาและการลงทุน  ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี   

(๒)  พัฒนาภาคการผลิตและบริการ  ประเทศไทยมีฐานการผลิตท่ีหลากหลายท่ียังสามารถพัฒนาคุณภาพ
ใหเปนกําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญได  แตยังตองเผชิญกับปญหา  ซ่ึงตองเรงดําเนินการแกไข  ดังนี้   

(๒.๑)  เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  โดยฟนฟูดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
ควบคูกับการใชประโยชนอยางสมดุล  และใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณ  ท้ังดินและท่ีดิน  แหลงน้ํา  และความหลากหลาย  ทางชีวภาพ  แกไขปญหา
การขาดแคลนท่ีดินทํากินและจัดทําพระราชบัญญัติคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  เพ่ือใหเปนฐานการผลิตการเกษตรท่ี
ม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความม่ันคงดานอาหาร   

(๒.๒)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร  โดย  อาศัยองคความรู  ทางวิชาการเกษตร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมความแมนยาของระบบจัดการการผลิตและการตลาด  ทาการเกษตรเปนแปลงใหญ
มากข้ึนและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม  ใชเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตว  และเทคโนโลยีการ
ผลิตใหไดผลผลิตสูงและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  สรางระบบเตือนภัยการเกษตร  
พัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐานและปลอดภัย  ท้ังมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและ
ยอมรับในระดับสากล  และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

(๒.๓)  สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเก้ือกูลกับ
ระบบนิเวศมากข้ึน  เชน  เกษตรท่ีปลอดภัย  เกษตรทฤษฎีใหม  วนเกษตร  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย  และ
เกษตรธรรมชาติ  เปนตน  พัฒนาสหกรณการเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือเปนกลไกการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกและ
ชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรกรรมและสรางเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตร  บริหารจัดการ
เชิงธุรกิจตลอดหวงโซการผลิตใหเกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผูประกอบการมากข้ึน  มีการทาการเกษตรแบบพันธ
สัญญาท่ีเปนธรรมแทนการผลิตแบบอิสระท่ีมีความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร   

(๒.๔)  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกท่ีมีศักยภาพสูง  โดยจะผลักดันไทยเปนฐาน
การผลิตและการสงออกยานยนตและชิ้นสวน  พรอมท้ังเนนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการยกระดับมาตรฐานและพัฒนา
ผลิตภัณฑเฉพาะ  พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต  ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการไทย  นอกจากนี้  จะพัฒนาไทยใหเปนฐานการผลิต  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินคาท่ีมีความละเอียด
สูง  และการสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญ  พรอมท้ังมีตราสินคาเปนของไทยและเปนท่ีรูจักใน
เอเชีย   

(๒.๕)  การสรางรายไดจากการทองเท่ียว  โดยพัฒนากลุมเมืองทองเท่ียว  และผลักดันใหไทยเปนศูนยกลาง
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  รวมท้ังขับเคลื่อนการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยจะให
ความสําคัญกับการตลาด  การดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  พัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว  
สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัย  และพัฒนาทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  เชื่อมโยงสินคา  OTOP  กับการ
ทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา   

(๒.๖)  ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ  พัฒนาไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ือสรางรายได  แลวนําไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ  โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันดานบริการดานสุขภาพ  (Health  Services)  โดยเฉพาะ  ในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีความ
พรอม  และสงเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ  (Wellness  Health)  เชน  สปา  และนวดแผนไทย  เปนตน  
ในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐานและ
สงเสริมการตลาดในเชิงรุก  ตลอดจนพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษา  วิชาการ  และงานวิจัยดานการแพทยของ
ภูมิภาค   

(๓)  พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  ผลจากการวิเคราะหของท้ัง  World  Economic  Forum  
(WEF)  และ  International  Institute  for  Management  Development  (IMD)  พบวาศักยภาพของ
ผูประกอบการไทยสวนใหญเม่ือเทียบกับตางประเทศยังไมสูงจึงจําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการท้ัง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  และวิสาหกิจชุมชน  โดยมีแนวทาง
ในการดําเนินการท่ีสําคัญ  ดังนี้   



-๙- 
 

(๓.๑)  พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหมให
มีจุดเดน  และสามารถตอยอดดวยความคิดและนวัตกรรม  รวมท้ังสรางความไดเปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณของวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด  ไลฟสไตล  และกาวทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน  ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษา
เก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานในพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ  และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย  
เพ่ือสนองตอบผูบริโภคทุกระดับ  และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสราง
เครื่องหมายการคาของตนเอง  และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลก   

(๓.๒)  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยสูสากล  (SMEs)  ใหมีการรวมกลุม  คลัสเตอรท่ีเขมแข็งเพ่ือ
เปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ  และเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  อาทิ  พัฒนาและยกระดับผูรับชวงผลิต  และพัฒนาผลิตภัณฑ  และประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
มูลคา  เปนตน  รวมท้ังสงเสริมใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  ดวยการกําหนดธุรกิจท่ีมีศักยภาพและ
เชื่อมเครือขายธุรกิจในแตละพ้ืนท่ี  เพ่ิมมูลคาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถ่ิน  ตลอดจน
สนับสนนุ  SMEs  ท่ีมีศักยภาพขยายการลงทุนไปในตางประเทศ   

(๓.๓)  ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  ไทยใหกาวไกลสูสากล  เปนชองทาง
ในการสรางงาน  สรางรายไดใหกับชุมชน  โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนาจาก  พัฒนานําตลาด  มาเปน  ตลาดนํา
พัฒนา  โดยมีแนวทางพัฒนาท่ีสําคัญคือ  หนึ่ง  การสงเสริม  OTOP  ตามกลุม  (Segment)  ไดแก  กลุมดาวเดน  สู
สากล  จะใหความสําคัญกับพัฒนามาตรฐานสูสากลและการสรางแบรนด  กลุมเอกลักษณ  เนนเสริมสรางจุดเดนและ
ความตางท่ีตรงใจลูกคาและสรางแบรนด  และกลุมพัฒนาเขาสูตลาดแขงขันเนนการเพ่ิมผลผลิต  ยกระดับมาตรฐาน
และขยายตลาด  กลุมสุดทายคือกลุมปรับตัว  เขาสูหวงโซการผลิตจะเนนพัฒนาผลิตภัณฑและทักษะ  ตลอดจนขยาย
ตลาดและคนหาความเกง  สอง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการ  OTOP  ดวยการปรับโครงสราง
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติใหสอดคลองกับการสงเสริมตามกลุมและทบทวน
หลักเกณฑการประเมินระดับผลิตภัณฑและการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ  OTOP  รวมท้ังตั้งศูนยกลางสนับสนุน  
OTOP   

๓.๔)  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  และกลุมประชาชน/
เกษตรกรในชุมชน  ใหเปนฐานรากสําคัญในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังใหสามารถพ่ึงพาตนเอง  โดยในสวน
ของพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  จะเนนพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ  สรางเครือขายตลาด  จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน  
สงเสริมการเรียนรูในการประกอบวิสาหกิจชุมชน  และเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับพัฒนาสหกรณจะใหความสําคัญกับเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
ตลาด  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชระบบสหกรณเปนกลไกในพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน  รวมท้ัง
พัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณสูวิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

(๔)  พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  โดย   
(๔.๑)  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม  กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ

สูภูมิภาค  สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน  เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการผลิตรวมและชองทาง
การตลาดรวมกัน   

(๔.๒)  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  (ESB)  พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง  มี
บริการทันสมัย  ใชทรัพยากรอยางประหยัด  เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน   

(๔.๓)  พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางความเจริญ  พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  และนาอยู  ใชพลังงาน
และทรัพยากรอยางประหยัด  จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม  รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต  มี
ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ  บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขีด
ความสามารถสูง   

(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  โดย   
(๕.๑)  ดานการขนสง  ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุน

ต่ํา  รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสงไปสูเมืองศูนยกลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ  และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซอม
บํารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน  เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ   



-๑๐- 
 

(๕.๒)  ดานความม่ันคงทางพลังงาน  พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสมโดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง  สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี  อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลย ี เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ดานพลังงาน  พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนและนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ  
รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน  เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางซ้ือขายพลังงานในภูมิภาค   

(๕.๓)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เนนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ICT  ท่ีเปนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ  และเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล  เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม  ICT  และใช  ICT  ในการสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐ
แบบบูรณาการ  ประยุกต  ICT  เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา  และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

(๕.๔)  การวิจัยและพัฒนา  มีเปาหมายท่ีเพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ  ๓  โดยมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน  ๒๐:๘๐  โดยบูรณาการงานวิจัยระหวางหนวยงานวิจัยหลักของประเทศ  และสนับสนุนวิจัยท่ีมุง
เปาตอบสนองความตองการในพัฒนาประเทศ  อาทิ  ขาว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  โลจิสติกสและโซอุปทาน  
อาหารแปรรูป  และสุขภาพและชีวเวชศาสตร  อากาศยาน  และผลิตภัณฑไบโอเบส  รวมท้ังงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม  นอกจากนี้  จะเพ่ิมจํานวนบุคคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน  ๗๐  คนตอประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
เชน  พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ
แกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในภาคการผลิตและบริการ  เปนตน 

(๖)  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  โดย   
(๖.๑)  สรางความเปนหุนสวนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และนํานําประเทศท้ังในระดับทวิ

ภาคี  และพหุภาคี  และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร/มีศักยภาพและประเทศในอนุภูมิภาค  เพ่ือ
สงเสริมความม่ันคง  ในอนุภูมิภาค  ภูมิภาคและในระดับโลก  และ  ความเจริญกาวนําและลดความเหลื่อมล้ําอยาง
ยั่งยืนรวมกันในทุกมิติ   

(๖.๒)  สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ  การใหบริการทางการศึกษา  การใหบริการ
ดานการเงิน  การใหบริการดานสุขภาพ  การใหบริการดานโลจิสติกส  และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  รวมท้ัง
เปนฐานความรวมมือในเอเชีย   

(๖.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการไทยใน
ตางประเทศ   

(๖.๔)  สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน  ดานอาหาร  ดาน
สิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ  รวมท้ังการปองกันภยัในทุกรปูแบบ   

(๖.๕)  สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจตางๆ  และ
แกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค  โดยการดํารงความสัมพันธท่ีดีกับประเทศและองคกร
ระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง  พรอมท้ังสงเสริมการขยายความรวมมือระหวางอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ   

(๖.๖)  เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันพัฒนาในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค  รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ  และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและทางเทคนิคกับ
ประเทศกําลังพัฒนาในพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาทุนมนุษย   

(๖.๗)  สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา  ท้ังในระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  และสงเสริมการคากับ 
กลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน  (Intra-Regional  Trade)  มากข้ึน  เปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในการกําหนดทาทีเจรจาการคาระหวางประเทศ  เรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงท่ีผลบังคับใชแลว  
ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน  รวมท้ังวางแนวทางปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน   

(๖.๘)  สรางองคความรูดานการตางประเทศและใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชน
ท่ีมีตอพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ  และสาธารณชนไทย  รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ  
ความเชื่อม่ัน  และภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และดานอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย   

๓.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  (Inclusive  Growth)   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  โดยมีเปาหมายท่ี
จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมีความม่ันคงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  มีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยางท่ัวถึง
และเปนธรรม  และมีพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ในสังคมสูงวัย  โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ  ดังนี้   



-๑๑- 
 

(๑)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอพัฒนาคน  โดยเสริมสรางศักยภาพและบทบาท
หนาท่ีของสถาบนัครอบครัวในการบมเพาะ  วางรากฐานจริยธรรม  คุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว  การสรางความ
อบอุนและความม่ันคงใหครอบครัว  และการสรางความสมดุลระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว   

(๒)  พัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชวงวยัเด็ก  ตั้งแตแรกเกิด
ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน  วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใต
บริบทสังคมท่ีเปนพหวุัฒนธรรม  วัยแรงงานใหมีพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับ
ประเทศ  วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ  มีรายไดในการดํารงชีวิต  มีการสราง
เสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ  ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจก
บุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ   

(๓)  การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม  โดยสรางความม่ันคง
ทางดานรายไดและการออม  กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงและเปนธรรม  ท้ังในดานบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน  และ
ฐานทรัพยากรตางๆ  โดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส  เชน  การเขาถึงปจจัยการผลิต/ท่ีดินทํากิน
ของเกษตรกรรายยอย  การไดรับบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพของเด็กยากจน  และการสราง
หลักประกันทางรายไดใหกับแรงงานนอกระบบท่ีมีรายไดนอย  เปนตน  รวมท้ังการจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ี
จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย  (customized  welfare)  ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตาง
กัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน  (cost  sharing)   

(๔)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให  มีคุณภาพ  เทาเทียมและท่ัวถึง  โดยการปฏิรูป
โครงสรางและระบบบริหารจัดการการศึกษา  จัดโครงสรางจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ  
(Accountability)  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  ปรับระบบการผลิตและ
พัฒนาครูผูสอน  พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธท่ีตัวผูเรียน  รวมท้ังใหมีการปฏิรูป
ระบบการเรยีนรู  โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู
ตลอดชีวิต  การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 
 (๕)  พัฒนาระบบสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  ๓  กองทุน  เพ่ือใหเกิดความเปน
เอกภาพในการบริหารจัดการ  มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  และลดความเหลื่อมล้ําในระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ  พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพดวยการมีและใชระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรดานสาธารณสุข  การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน   
การสนับสนุนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนาระบบบริการท่ีมีการลงทุนและใชทรัพยากร
รวมกัน  การสงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ  รวมท้ังการสราง
โอกาสในการเปนศูนยกลางสุขภาพนํานําชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  (Wellness  Hub)  ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  โดยนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศ  ตลอดจนสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  
All  Policies)  เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน   

(๖)  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  อาทิ  ระบบผังเมืองและท่ีอยูอาศัย  พัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง  การจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีความปลอดภัยและเขาถึงไดงายสําหรับประชาชนทุกกลุม   
การใหบริการทางสังคม  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ   

(๗)  การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา
ในการสงเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักคําสอนทางศาสนา  การธํารงรักษาวัฒนธรรมท่ีดีงามเพ่ือเปน
ฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคมทามกลามวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

๔.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  (Green  Growth)   
เพ่ือใหไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  และตั้งเปาหมายท่ีจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
(Greenhouse  Gas  :GHG)  ในภาคเศรษฐกิจ  และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ  ๔๐  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  (๑๒๘  ลาน
ไร)  โดยมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญ  ดังนี้   



-๑๒- 
 

(๑)  พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  เพ่ือลดการปลอยกาซเรือน
กระจก  โดยสงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและการอนุรักษพลังงาน  
ตลอดจนกําหนดกฎระเบียบ  และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความรูความ
เขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตองและตอเนื่อง   

(๒)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  จะใหความสําคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการสวนกลางและระดับพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลและประสานพัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ  บรรจุใหเปนแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี  สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสู
อุตสาหกรรมสีเขียว  และปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอพัฒนา  สําหรับพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจะเนนการ
เพ่ิมศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอม  และพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ซ่ึงเมืองท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมีหลายรูปแบบ  เชน  เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  เมืองเกษตรสีเขียว  เมืองคารบอนต่ํา  เมืองยั่งยืนของ
อาเซียน  เปนตน   

(๓)  การรับมือและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาเพ่ือรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเปนแหลงดูดซับคารบอน  และวางแผนบริการจัดการน้ํา  แกปญหาอุทกภัยและภัยแลง
อยางบูรณาการ  อีกท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวยพัฒนาองคความรู
และเครื่องมือในการบริหารจัดการ  พัฒนาบุคลากรและองคกร  และวิจัยและพัฒนา  เพ่ือรับมือ  ปองกัน  เฝาระวัง
และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอดจนสรางความรวมมือท่ีดีในอาเซียนในการบริหารจัดการและใชประโยชน
ทรัพยากรรวมกัน  แกไขปญหามลพิษขามแดน  และสนับสนุนการเติบโตท่ีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

(๔)  นโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ลดปญหามลพิษ  ลดการใชทรัพยากร  และลดภาระงบประมาณภาครัฐเพ่ือแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม  โดยจัดใหมีภาษีสิ่งแวดลอม  ไดแก  ภาษีการปลอยมลพิษและภาษีเพ่ือ  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  กําหนดคาธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑท่ี
กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม  
และสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

๕.  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุมคา  โปรงใส  และเกิดความเปนธรรมในการ
ใหบริการสาธารณะและเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ  ดังนี้   

(๑)  การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยการปรับโครงสรางระบบราชการใหสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เชน  พัฒนา  e-government  
และ  e-service  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและใหบริการ  เปนตน  และพัฒนา  และบริหารกําลังคนภาครัฐ
เพ่ือปรับบทบาทใหสอดคลองกับภารกิจท่ีมีอยูและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  เชน  พัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการฝกอบรมตางๆ  จัดทํารางยุทธศาสตรบริหารกําลังคนภาครัฐ  วิเคราะหอัตรากําลังคนภาครัฐตาม
ยุทธศาสตรประเทศ  เปนตน  รวมท้ังลดปญหาคอรรัปชั่น  เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
สรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ  เชน  สรางและใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และลดข้ันตอนในการทํางาน  นําระบบ  ICT  มาใชใน  การดําเนินงาน  ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให
ทันสมัยเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

(๒)  การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี  ใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาของยุทธศาสตรประเทศ  
โดยการสรางความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรประเทศ  ยุทธศาสตรกระทรวง  ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด  
และแผนพัฒนาอําเภอ  ทองถ่ิน  ชุมชน  และหมูบาน  ผานคณะกรรมการ  คณะทํางาน  ทุกระดับ   

(๓)  การบริหารจัดการขอมูลและการบูรณาการองคความรูในภาคราชการท้ังท่ีเปน  องคความรูใน
ประเทศและของตางประเทศ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลและ  องคความรูภาคราชการท่ี
จําเปนแกบุคลากรในภาคราชการ  นักลงทุน  และประชาชนท่ัวไป  รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนดวยระบบ  e-Service  โดยแบงเปาหมายการดําเนินงานออกเปน  ๒  ระยะ  ไดแก  ระยะแรก  เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการขอมูลและรวบรวมองคความรูภาคราชการ  เพ่ือสนับสนุนพัฒนาเปน  e-Government  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแก  หนวยงานราชการ  นักลงทุน  และประชาชนท่ัวไป  และในระยะตอไป  (๒๕๕๗-



-๑๓- 
 

๒๕๖๑)  จะพัฒนารูปแบบการใหบริการประชาชนดวยระบบ  e-Service  ผานทาง  สื่อใหม  (New  media)  เชน  
Mobile  Application  e-book  และ  Social  Network  เปนตน 

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 วิสัยทัศน 
 กรอบวิสยัทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศ
กําลังประสบอยู  ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒  ยังคงความตอเนื่องจากวิสัยทัศนจากวิสัยทัศน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืน  โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาทีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย  จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มีความม่ันคง  
ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  “ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน”  
ของประเทศ 
 เปาหมาย 

๑.  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ  ๕.๐ 
(๒)  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP  Per  Capita)  และรายไดประชาชาติตอหัว  (GNP  Per  

Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  ในป  ๒๕๖๔  เพ่ิมข้ึนเปน  ๓๑๗,๐๕๑  บาท(๙,๓๒๕  ดอลลาร  สรอ.)  
และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร  สรอ.)  ตอคนตอป 

(๓)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ  ๒.๕  ตอป 
(๔)  การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ  

๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ  ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ  ๔.๐  ตอป) 

๒.  พัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
(๑)  ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic  Security)  และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(๒)  การศึกษาและการเรียนรูไดรับพัฒนาคุณภาพ 
(๓)  สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอพัฒนาคน 
๓.  การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑)  การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
๔.  การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑)  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 
(๒)  ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕)  มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
๕.  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑)  การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส  เปนธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีสวนรวม 
(๒)  ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓)  มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

แนวทางพัฒนา 
๑.  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๑.๑  การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 



-๑๔- 
 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี วิจัย  และนวัตกรรม  ท้ังดานการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนา  ดานบุคลากรวิจัย  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนุนและผลักดัน
ใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๑.๒  พัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ

สมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลย ี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได  สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพ้ืนท่ีการผลิต  เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุน
ใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปน
มาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓  การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน  สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการ

ดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ  เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน  ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔  การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและ

ตางประเทศ  ท้ังพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ  พัฒนา
โครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยาน
หลักของประเทศ  พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ  รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
เชน  อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เปนตน  เพ่ือสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕  การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปร

รูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและ
ลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน  ลงสูระดับท่ีจําเปนสําหรับการสรางความ
ม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแต
ตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคน
เดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ  หางหุนสวน  และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณา
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา  ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใชกลไกตลาดใน
การปองกันความเสี่ยง  ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิด
ความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศ  เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการ 
เติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล  ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ัง
การควบคุมกิจกรรมตางๆ  เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนํานํา
ชาติ  รวมท้ังสงเสริมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว  โดยสนับสนุนพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว  ตลอดจนสงเสริมการ
สรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขาย
คมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลง
การถายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ  และเปนกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน  เชน  โลจิสติกสและพลังงาน  รวมท้ังปจจัยสนับสนุน



-๑๕- 
 

การลงทุนอ่ืนๆ  เชน  ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตน  สงเสริมการน้ําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส  เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล  ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และสนับสนนุการลงทุนเพ่ือสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู  มุงเนนพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค  การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน  การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย  การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ  บริษัทการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร  และกิจการเพ่ือสังคม 

๒.  พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๒.๑  พัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน  วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานใหมีพัฒนายกระดับสมรรถนะ 
ฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ  วัยผูสูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ  มีรายไดในการดํารงชีวิต  มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังตางๆ  ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบบริการสุขภาพ 

๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ  เทาเทียมและท่ัวถึง  โดย 
(๑)  ปฏิรูประบบบรหิารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสรางความ

รับผิดชอบตอผลลัพธ  (Accountability)   
(๒)  ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน  สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   
(๓)พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ  ตั้งแตกระบวนการผลิต  สรรหา  และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง  รวมท้ัง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน   
(๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู  โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด  การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

๒.๓  พัฒนาดานสุขภาพ  โดยสงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือรองรับการเปน
สังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ  ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
ดานสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากร  และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนํานําชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ  (Medical  Service  Hub)  
ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness  Hub)  ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  (Product  Hub)  
และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic  Hub)  เพ่ือน้ํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health  in  All  
Policies)  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพ
ของประชาชน 

๒.๔  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย  และพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
อยางตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู
ชุมชนอ่ืน  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

๓.  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๓.๑  การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน  ปรับโครงสราง
คาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง  เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  นอกจากนี้  เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ



-๑๖- 
 

เกษตรกรรายยอย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี  สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร  ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๓.๒  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และเนนการสรางภูมิคุมกัน 
ระดับปจเจก  โดย   

(๑)  พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม   

(๒)  สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเปน
นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู  พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการ
รวมกับธุรกิจเอกชน   

(๓)  การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย  (Customized  Welfare)  
ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน  (Cost  Sharing) 

๓.๓  การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรปูระบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ําพ.ศ.  ....  และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน  และสรางกระบวนการมีสวนรวม  รวมท้ังปรับโครงสราง
ภาษีท่ีเปนธรรม  เชน  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ภาษีมรดก  และภาษีสิ่งแวดลอม  เปนตน 

๓.๔  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน  รวมท้ัง
การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา  เชน  กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  
กฎหมายท่ีดิน  เปนตน 

 
 
 
๔.  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๔.๑  การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอมรองรบัความ

เปนเมือง  ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนสง  ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน  มีคุณภาพ  และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง  รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับพัฒนา 

๔.๒  พัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบานสงเสริมและเรงรัดพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา  การลงทุน  และการ
บริการ  โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green  Logistics)  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน  
และปรับปรงุกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา  ขนสง  และโลจิ
สติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๔.๓  การสงเสริมการลงทุน  การคาชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ใหความสําคัญ
กับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบาน  รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน  การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน  การบริหารจัดการแรงงานตางดาว  และการใหบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคมากข้ึน 

๕.  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึงขีดจํากัด

และศักยภาพในการฟนตัว  ปกปองรักษาทรพัยากรปาไม  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมี
คาทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชน
อยางเปนธรรม  รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ  จัดสรร
ท่ีดินใหแกผูยากไร  กระจายการถือครองท่ีดิน  จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  การ



-๑๗- 
 

จัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม  และกําหนดมาตรการปองกันการถือ
ครองท่ีดินของคนตางชาติ  บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ  
สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี  เชน  คณะกรรมการลุมน้ํา  และองคกรผูใช
น้ํา  คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  การ
ทองเท่ียว  การประมง  และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใช
ประโยชน  คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต  บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอ
มลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๒  การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว  ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู  Zero  Waste  Society  ผานมาตรการตางๆ  เชน  การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม  การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม  มาตรฐานและฉลากสินคา  เปนตน 

๕.๓  การสงเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสรางงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว  สงเสรมิผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสู
หวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Green  Supply  Chain/Green  Value  Chain)  
สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย  เพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  
ขยะ  น้ําเสีย  และของเสียอันตราย  ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน  
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก  โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ํากลับมาใชใหมใหมาก
ท่ีสุด  เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต  สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายท่ีเหมาะสม  เนนการแปรรูปเปนพลังงาน  สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน  โดยใหความรู
แกประชาชน  และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕  พัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน  หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงใน
ประเด็นการขนสงขามพรมแดน  การเคลื่อนยายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๖  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม  วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง  
พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Resilience  City)  การ
ใหบริการของระบบนิเวศ  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ  
และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง  รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการ
เกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๖.  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖.๑  การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถ

เขาถึง  เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  เชน  ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ  จัดจางโครงการ
ของทางราชการ  ขอมูลการประมูลโครงการ  ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวนําตาม
กระบวนการยตุิธรรม  เชน  คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความ
สนใจในแตละยุคสมัย  ฯลฯ 

๖.๒  พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือใหระบบราชการเล็กกระทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 



-๑๘- 
 

๖.๓  การสรางรูปแบบพัฒนา  อปท.  ใหเหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดลอม  รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ  ในระดับพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๖.๔  การสรางระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ  
รวดเร็วและนาเชื่อถือ  สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญๆ  ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก  และเปนโครงการท่ีมี
ผลกระทบในวงกวาง  ประกอบไปดวย   

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
                      สูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
      ๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (๑)  เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้ง
องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการลงทุน  และสงเสริมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒)  สรางคนใหมีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย  จิตใจและสติปญญา  รอบรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (๓)   สรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร  แกไขปญหา
ความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง  สามารถพ่ึงพาตนเองแลดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน   
  (๔)  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  โดยเรงอนุรักษและฟนฟูปาไมใหได  
๑๕.๙  ลานไร  หรือรอยละ  ๒๕  ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา  พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน  
ฟนฟูดิน  ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําการเกษตรอินทรีย 
      ๒.  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (๑)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑  ประกอบดวย  อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภ ู 
และเลย  เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร  สงเสริม
การคา  การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  ประกอบดวย  สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร  
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร  
การสงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวย  ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม
และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ  และการลงทุนของ
ภาค  การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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  (๔)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาง  ๑  ประกอบดวย  นครราชสมีา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanal)  
พัฒนาการทองเท่ียว  ท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม  และพัฒนาเสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลาง  ๒  ประกอบดวย  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา  และระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา   
การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 

   ๓.  โครงการท่ีสําคัญ 
 - โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
 - โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
 - โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมของ 
 - โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 - โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกล 
 - โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
 - โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

   
 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ  ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด) 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด  (Vision) 
“ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การทองเท่ียว  และโลจิสติกส   

สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
เปาประสงครวม 
๑.  เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 
๒.  เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 
๓.  เพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
ตัวช้ีวัดรวม 
๑.  รอยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 
๒.  อัตราการขยายตัวรายไดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางพัฒนา 
 ยุทธศาสตรที่  ๑  พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 
   ๑.  เปาประสงค  
  ๑.๑  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
  ๑.๒  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร 
   ๒.  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 
  ๒.๑  รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น 
  ๒.๒  รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ๒.๓  รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับการรับรอง   
   ๓.  กลยุทธและแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  ๓.๒  พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
  ๓.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา  การบริการและโลจิสติกส 
   ๑.  เปาประสงค  
  ๑.๑  เพ่ิมมูลคาการคาและการบริการกลุมจังหวัด 
  ๑.๒  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
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   ๒.  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 
  ๒.๑  รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาและบริการกลุมจังหวัด 
  ๒.๒  รอยละของผลิตภาพแรงงาน 
   ๓.  กลยุทธและแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  พัฒนาศักยภาพ  SMEs  และเครือขายผูประกอบการ 
  ๓.๒  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส 
  ๓.๓  พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการ 
  ๓.๔  พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่  ๓  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 
   ๑.  เปาประสงค  
  ๑.๑  เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มข้ึน 
   ๒.  ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 
  ๒.๑  รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดเพิ่มข้ึน 
  ๒.๒  มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑใหมท่ีเพิ่มข้ึน 
   ๓.  กลยุทธและแนวทางพัฒนา 
  ๓.๑  พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียว 
  ๓.๒  พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
  ๓.๓  สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
  ๓.๔  พัฒนาและยกระดับไหมใหเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหมในภูมิภาค 

๑.๔  ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
     ๑.  วิสัยทัศนจังหวัด  :   

“กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย  ภูมิปญญาวิถีถ่ินไทย  นาอาศัย  ทองเท่ียว  และลงทุน” 
             ๒.  พันธกิจ  : 

๑)  ผลักดันใหจังหวัดกาฬสินธุเปนแหลงผลิต  แปรรูป  อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร  โดยเนนการ 
พัฒนาการผลิตขาว  GAP  ขาวอินทรีย  ขาว  GI  และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน  KS 

๒)  เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  (ขาว  มันสําปะหลัง  และออย)  โดยเนนกระบวนการผลิต   
การแปรรูปและการสงออก  เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยเนนการใชนวัตกรรมเชิง 
สรางสรรคใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

๔)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ท้ังทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  กระบวนการ 
จัดการดานการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข  เพ่ือกาวไปสูการเปนเมือง  นาอาศัย  นาทองเท่ียว 
และนาลงทุน  ตามวาระจังหวัด  ในพัฒนาสูเมืองแหง  “สุข  สวย  รวย  ดี” 

๕)  สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๖)  สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

  ๓.  เปาประสงครวม 
๑)  ผลิตภัณฑมวลรวมของจงัหวัด  GPP  เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒  ตอป 
๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามเกณฑความจาเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  อยางนอยรอยละ  ๙๐   

ของจํานวนตัวชี้วัด 
  ๔.  ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

๑)  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
๒)  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
๓)  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
๔)  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
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๕)  สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย 
  ๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด/เปาประสงค/ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย/กลยุทธพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืช

เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
  ๑.๑)  เปาประสงค 

มูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๑.๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

(๑)  รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน  GAP  (รอยละ  ๖๐  ตอป) 
จากจํานวนแปลงฟารมท่ีไดรับการตรวจรับรอง 

(๒)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตขาวปลอดภัยและขาวอินทรีย  (รอยละ  ๕  ตอป) 
(๓)  รอยละของเกษตรกรผูผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ 

(KS)  เพ่ิมข้ึน  (รอยละ  ๑๐  ตอป) 
(๔)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายพืชเศรษฐกิจหลัก  (รอยละ  ๑  ตอป) 

  ๑.๓)  กลยุทธ 
(๑)  สงเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย 
(๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
(๓)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุมผูผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(๔)  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของภาคการตลาด  เพ่ือสรางความยั่งยืน  และแขงขันได 

ของสินคาอาหารปลอดภัย 
(๕)  พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐาน
และแขงขันได 

  ๒.๑)  เปาประสงค 
มูลคาท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
(๑)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจําหนายผาไหมแพรวา  (รอยละ  ๕  ตอป) 
(๒)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจําหนายสินคา  OTOP  และผลิตภัณฑชุมชน  (รอยละ  ๑๒  ตอป) 

  ๒.๓)  กลยุทธ 
(๑)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาใหแกผลิตภัณฑ 

จากภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ผาไหมแพรวา  ผลิตภัณฑชุมชน  และสินคา  OTOP 
(๒)  สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง  และยกระดับศักยภาพผูประกอบการ  SMEs 

และ  Startup  จากภูมิปญญาทองถ่ิน 
(๓)  พัฒนาและเชื่อมโยงกลุมเครือขายเกษตรกร  ผูผลิต  ผูประกอบการ  ใหมีความเขมแข็ง 

และมีเอกภาพ  เพ่ือสรางอํานาจตอรองทางการตลาด 
(๔)  เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลติ 

การแปรรูป  การจําหนายผาไหมแพรวา  สินคา  OTOP  และผลิตภัณฑชุมชน  ใหไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
  ๓.๑)  เปาประสงค 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  ๓.๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

(๑)  จํานวนถนนท่ีเชื่อมโยง  การคา  การขนสงไดรับการกอสราง  ปรับปรุงและพัฒนา (๕  สาย ตอป) 
(๒)  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุทุกชวงวัยท่ีไดรับบริการและการดูแล  (รอย 

ละ  ๘๐  ตอป) 
(๓)  รอยละของผูดอยโอกาสไดรับการจัดสวัสดิการอยางท่ัวถึง  (รอยละ  ๘๐  ตอป) 
(๔)  รอยละของหมูบานชุมชนท่ีผานเกณฑชุมชนเขมแข็ง  (รอยละ  ๘๐) 
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(๕)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปา  (รอยละ  ๑  ตอป) 
(๖)  รอยละของหมูบาน/ชุมชน  ท่ีมีการจัดตั้ง  “จุดรวบรวมขยะอันตราย”  (รอยละ  ๑๐๐  ตอป) 
(๗)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคาเฉลี่ย  O-NET  มัธยมศึกษาปท่ี  ๓  (รอยละ  ๑  ตอป) 
(๘)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว  (รอยละ  ๒  ตอป) 

  ๓.๓)  กลยุทธ 
(๑)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และการบริหารจัดการน้ํา  เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
(๒)  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุกชวงวัย  การดูแลผูดอยโอกาส  ตามกรอบกิจกรรม   

๓  ดี  (คนด ี รายไดดี  สุขภาพดี) 
(๓)  สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

และการบูรณาการการจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย 
(๔)  พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(๕)  สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร  และ 

การทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔.๑)  เปาประสงค 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  ๔.๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

(๑)  รอยละของขอรองเรียนจากศูนยดํารงธรรมท่ีไดรับการแกไขเปนท่ียุติ  (รอยละ  ๘๐  ตอป) 
(๒)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงานภาครัฐ  (รอยละ  ๘๐  ตอป) 
(๓)  การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

ท่ีเปนรูปธรรมอยางนอย  ๕  เรื่องตอป 
(๔)  รอยละของคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (รอยละ  ๘๐  ตอป) 

  ๔.๓)  กลยุทธ 
(๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
(๒)  สงเสริมความรวมมือพัฒนาดวยกลไกประชารัฐ 
(๓)  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ  และการเชื่อมโยงขอมูล 

ดานการคา  การลงทุน  การทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน  เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕  :  สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย 
    ๕.๑)  เปาประสงค 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน 
    ๕.๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

(๑)  สถิติการจับกุมผูกระทาความผิดในคดี  ๓  กลุม  คาเปาหมาย  (รอยละ  ๖๐  ตอป) 
(๒)  อัตราผูเสียชีวิตตออุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน  (รอยละ  ๑  ตอป) 
(๓)  ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหายาเสพติด  (ระดับ  ๔) 
(๔)  รอยละของหมูบาน/ชุมชน  ท่ีผานเกณฑหมูบาน/ชุมชนสีขาว  (สถานะ  ก  =ปลอดยาเสพติด) 

(รอยละ  ๕๐  ตอป) 
  ๕.๓)  กลยุทธ 

(๑)  เสริมสรางความม่ันคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกปญหาสังคม 
(๓)  ยกระดับมาตรการการแกปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
วิสัยทัศน 
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“การเกษตรปลอดภัย  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวและบริการ  อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พัฒนาคน  และสังคม  อยางยั่งยืน” 
ยุทธศาสตรพัฒนา  ประกอบดวย  ๗  ดาน  ดังนี ้  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑ พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๗  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ 
                               บานเมืองท่ีดี 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนา 

๑. สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต   
๒. สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและ 

คุมครองสิทธิของประชาชน 
๔. สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
๕. การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของผูสูงอายุ  คนพิการและผูดอยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในพัฒนาทองถ่ิน 
๗. การสงเสริมการมีอาชีพ  รายได  และความเขมแข็งของชุมชน 
๘. สงเสริมสนับสนุนสถาบนัครอบครัวใหเขมแข็ง 
๙. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  อยางยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน 
๑๑. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางพัฒนา 

๑. สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (GAP) 
๓. การสรางมูลคาเพ่ิม 
๔. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
๕. การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๖. สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีมีคุณภาพ 
๗. พัฒนาแหลงน้ําและกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร  และอุปโภคบริโภค 
๘. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๙. สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ  ปศุสัตว  และการเกษตรแบบผสมผสานอยางครบวงจร 
๑๐. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบในการสงออกสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญา
ทองถิ่น 
แนวทางพัฒนา 
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๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 
๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพ้ืนเมือง 
๔. การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
๕. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖. สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
๗. การวิจัยการผลิตและการตลาดผาไหมแพรวา 
๘. สงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๙. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 
๑๐.   สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
๑๑.   เสริมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค 
๑๒.   พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓.   สงเสริมและเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔.   สงเสริมพัฒนาทํานุบํารุงศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๔  พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางพัฒนา 

๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
๒. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
๓. สงเสริมพัฒนาธุรกิจการคา  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
๕. พัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
๖. สงเสริมและเพ่ิมชองทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
๗. พัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 
๘. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพัฒนา 

ดานการบริการและการทองเท่ียว 
๙. สงเสริมการทองเท่ียวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท  เชน  การทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน  เชงิคุณภาพฯ 
๑๐.   พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ  และการใหบริการ 
๑๑.   สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๑๒.   สงเสริมพัฒนาความม่ันคงดานปจจัยการผลิต  สงเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีทํากิน  และเพ่ิม   

ศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 
๒. พัฒนาดานสาธารณสุขและสาธารณูปการ 
๓. พัฒนาดานผังเมือง 
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 
๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางพัฒนา 

๑. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๒. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
๓. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ 

ยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและวิธีชุมชน 
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๔. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน  อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา   
สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม 

๕. สงเสริมและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย  การจัดการระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง 
อากาศ  โดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร 

๖. เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ 
น้ําเสียชุมชน 

๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๗  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
แนวทางพัฒนา 

๑. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๒. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการใหบริการภาครฐั 
๖. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
๗. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 
๙. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 
๑๐.   การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
๑๑.   เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๑๒.   สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑๓.   สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครบวงจร 
๑๔.   สงเสริมเชิดชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
๑๕.   สงเสริมรักษาความม่ันคงของประเทศโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๑  วิสัยทัศน 

      “เปนองคกรท่ีมุงพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความรวมมือ  มุงสูประโยชนของประชาชน 
ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 

๒.๓  เปาประสงค   
          ๑. ระบบการขนสงมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

๒. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
๓. ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคม  สาธารณสุขอยางท่ัวถึง ชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได 
๔. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมูบานปราศจากยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 
๕. การจัดการดานการศึกษามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและอนุรักษประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู 
๗. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและ 

ความรวมมือทุกภาคสวน 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๑.  รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน 
๒.  รอยละของถนนท่ีไดมาตรฐาน 
๓.  รอยละของครัวเรือนมีน้ําอุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมอาชีพ 
๒.  รอยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 

ยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม ๑.  รอยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 
๒.  รอยละของผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพ 
๓.  จํานวนผูปวยไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
๔.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมผูสูงอายุ  ผูพิการ   
๕.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานเด็กและสตรี 

ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด 

๑.  รอยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒.  รอยละของผูเสพยาเสพติดลดลง 
๓.  จํานวนของอุบัติเหตุลดลง 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑.  รอยละของประชาชนไดรับการอบรมทางดานคุณธรรม  
จริยธรรม 
๒.  รอยละของประชาชนไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
๓.  รอยละของประชาชนไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และสงเสริมการทองเท่ียว 

๑.  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียว 
๒.  จํานวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
๓.  จํานวนกิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกใหประชาชนอนุรักษทรัพยากร 

ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

๑.  รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูติดตอราชการ 
๒.  รอยละของการใชจายงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 

 
๒.๕  คาเปาหมาย 

 ยุทธศาสตร คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 

๑.  ประชาชนไดรับการบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 
๒.  การคมนาคมในองคการบริหารสวนตําบล  ไดรับการดูแลทํานุ
บํารุงใหการติดตอสัญจรไปมาไดรับความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
๓.  ประชาชนมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑.  ประชาชนมีความเปนอยูดีกินด ี มีรายได  มีอาชีพท่ีม่ันคง  การ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได 

ยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม ๑.  ประชาชนปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยเฉพาะเด็ก  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  ไดรับการดูแลสงเสริม
สุขภาพกายและจิตใจอยางตอเนือ่ง 
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๒.  เพ่ิมศักยภาพชุมชน  ใหเปนชุมชนเขมแข็ง  รวมคิด  รวมทํา  
รวมรับผิดชอบตอทองถ่ิน  พัฒนาชุมชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด 

๑.  สงเสริมการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
และตอเนื่อง  และสรางความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี 

๑.  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  
เพ่ือใหเกิดพัฒนาจิตใจใหคิดดีทําดี  และใชเปนหลักแนวทางดําเนิน
ชีวิตท่ีดี 
๒.  เด็กไดรับก็การศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เปนสังคม
แหงการเรียนรู  เรียนรูวิทยาการใหม  สามารถปรับตัวตาม
เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีคุณคา 

ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และสงเสริมการทองเท่ียว 

๑.  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  และศา
สนสถาน  ใหเปนจุดเดน  จุดขายสามารถสรางรายรายสูชุมชน 
๒.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ  สิ่งแวดลอมในชุมชน  มี
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลสิ่งแวดลอม  ท่ีอยู
อาศัย  ใหนาอยู 

ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

๑.  การบริหารจัดการองคกร  ใหเปนไปอยางถูกตอง  รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ตอบสนองความตองการ  และสามารถ
ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 ๒.๖  กลยุทธ 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของตําบลหนองอิเฒา  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการวาง
บทบาทพัฒนาตําบลหนองอิเฒาในอนาคตอยางเหมาะสม  สอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน  รวมท้ัง
สอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  เพ่ือท่ีจะใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด  ดังนั้นจึงไดกําหนดกลยุทธ  ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
๒. การสรางความเขมแข็งของชุมชน  และสรางรายไดใหแกประชาชน 
๓. การจัดสวัสดิการทางสังคม บริการดานสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ 
๔. สงเสริมสนับสนุนและจัดระเบียบภายในหมูบาน/ชมุชน 
๕. สงเสริมการศึกษา  การทํานุบํารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี   

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
๗. การบริหารจัดการท่ีดี  และสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟนฟู  พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
หรือโครงสรางพ้ืนฐาน  ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนพัฒนาดานการศึกษา  อัน
เปนรากฐานสําคัญตอพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ใหมีคุณภาพสูง  พัฒนาท่ียั่งยืนควบคูกับพัฒนาดานสังคม  
เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน  โดยยึดหลักการมีสวนรวม  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับตางๆ  รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะหสภาพปญหา  ความ
ตองการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  จึงได
กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรพัฒนาไว  ๗  ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 



-๒๘- 
 

๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๓.  ยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 
๔.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

 ๒.๘  ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  มุงพัฒนา   
๖  ดานไดแก  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  ยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 
ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
 
 
 
 
   ๓.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   ๓.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  เพ่ือจะใหทราบถึงสภาวการณแวดลอมของพัฒนาและศักยภาพในพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
ของตําบลหนองอิเฒาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการและประชาชน  จึงไดรวมกันวิเคราะห
สภาวการณเก่ียวกับพัฒนาดานตางๆ  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  
และอุปสรรคท่ีจะนําไปสูพัฒนาดังผลการวิเคราะห  ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดออน  (Weakness) 
  ๑.  มีคําสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒาชัดเจน  คลอบคลุมอํานาจท่ีตามภารกิจ  และ  
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน
หรือถายโอน 
  ๒.  มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน  และมีการบรูณาการจัดทําแผน  
การทํางาน  รวมกับหนวยงาน  หรือสวนราชการอ่ืน 
  ๓.  มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงาน
ตามลําดับชั้น 
  ๔.  ผูบริหารทองถ่ินกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของ
กฎหมาย 
  ๕.  มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึงเปน
เครื่องมือในการตอบสนองความตองการของประชาชน 
ในตําบล 
  ๖.  สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลัง
งบประมาณ 
  ๗.  ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความเดือดรอน  และ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  ๘.  มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง  ทําให
คลองตัวในการบริหารงาน 
  ๙.  มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและ
ทันสมัย 

  ๑.  ความตองการ  และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอ
องคการบริหารสวนตําบลในการแกไขปญหาความเดือดรอน
แตองคการบริหารสวนตําบลตอบสนองไดนอย 
  ๒.  บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีการโอน  –  ยาย  
บอย  และบรรจุใหม  ทําใหเกิดการทํางานไมมีความตอเนื่อง  
และประสบการณในการทํางานนอย 
  ๓.  ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรใน
ฤดูรอน 
  ๔.  การแพรระบาดของยาเสพติด  เชน  ยาบา  ฯลฯ 
  ๕.  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน  และ
ความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
  ๖.  ประชาชนยังมีระบบความคิด  หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ  เชน  การปลูกพืชเชิงเดียว  ฯลฯ 
  ๗.  งบประมาณคอนขางนอย  ทําใหตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมไดเพียงพอ 
  ๘.  บริการดานโครงสรางพ้ืนฐานไมท่ัวถึง 



-๒๙- 
 

  ๑๐.  เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
  ๑๑.  สภาพของพ้ืนดิน  มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะ
กับการปลูกพืชไดทุกชนิด 
  ๑๒.  มีกลุมองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง  และมีการ
ทํางานในระบบของเครือขาย 
  ๑๓.  มีปราชญชาวบาน  ภมิูปญญาทองถ่ินและทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพในการแขงขันสูง 

 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
  ๑.  แนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอํานาจ 
  ๒.  แนวโนมของรายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน  ตามลําดับ
แผนกระจายอํานาจ  และการจัดเก็บรายไดเองขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  ๓.  มีการปลูกพืช  หรือทําเกษตรหลากหลายชนิด  ของ
ประชาชนในตําบล 
  ๔.  กฎหมายกระจายอํานาจ  เอ้ือตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  ๕.  ความกาวนําดานเทคโนโลยีทําใหมีความสะดวก
คลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
  ๖.  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี  มีความ
ขัดแยงทางการเมือง  ทางความคิดเห็นนอย 
  ๗.  มีวัด  และสถานธรรม  ซ้ึงสามารถพัฒนาเสริมสราง
ความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม   
  ๘.  จริยธรรมของเยาวชน  และประชาชนในตําบล 
  ๙.  มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ี  ตั้งแต  เด็กกอนวัยเรียน  และ
มีศูนยการเรียนรูนอกระบบ  ซ่ึงมีความพรอม  มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
  ๑๐.  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี
อยางเพียงพอ  รวมถึงการใหบริการฟรีในเรื่องรับสงผูปวย
ฉุกเฉินหรือตามแพทยนัด 

  ๑.  อํานาจหนาท่ีตามแผนกระจายอํานาจ  บางภารกิจยังไม
มีความชัดเจน 
  ๒.  การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจาก
สวนกลางยังไมเต็มท่ี  ยังตองอยูภายใตการกํากับ  
ควบคุมดูแลจาก  สวนภูมิภาค 
  ๓.  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ี
ถายโอนใหกับทองถ่ิน 
  ๔.  น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง 
  ๕.  ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา 
  ๖.  การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี  เนื่องจากแหลงงาน
รองรับไมเพียงพอ 
  ๗.  ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของ 
บุตร  –  หลาน  ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
    ๓.๒.๑  สภาพปญหาภายในตําบลหนองอิเฒา 

ปญหาของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาท่ีประสบอยูสามารถจําแนกไดดังนี้ 
 ๑.  ถนนท่ีมีอยูภายในเขตตําบลหนองอิเฒายังมีขนาดเล็กและแคบทําใหเกิดความแออัด 
 ๒.  ถนนบางสายยังไมเปนมาตรฐาน  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ไมมีทอระบายน้ํา  ทางเทา   
 ๓.  ไฟฟาแสงสวางสาธารณะยังมีไมท่ัวถึง 
 ๔.  ขาดปายชื่อหมูบานเพ่ือสะดวกในการติดตอ    
       ๕.  ขาดการวางระบบผังเมืองรวม  และการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 
 ๖.  การจัดระบบการรวบรวมน้ําเสยี  ยังไมไดมาตรฐาน 
 ๗.  ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบครบวงจร 
 ๘.  ไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสามารถดึงดูดใหประชาชนมาทองเท่ียวได 
 ๙.  ไมมีตลาดสดท่ีเปนจุดศูนยกลางการระบายสินคาและบริการและดึงดูดนักทองเท่ียวได 



-๓๐- 
 

 ๑๐  ประชาชนบางกลุมไมมีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก 
 ๑๑.  ปญหาความยากจนและความม่ันคงในชีวิตของประชาชน 
 ๑๒.  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเขาไปสูชุมชน 
 ๑๓.  ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดความคุมครองดานการรักษาพยาบาลและการ
ใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๑๔.  ปญหาการลักขโมยในชุมชน 
 ๑๕.  ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 

๓.๒.๒  ความตองการในพัฒนาตําบลหนองอิเฒา 
 ความตองการของประชาชนในพัฒนาตําบลหนองอิเฒาพอสรุปได  ดังนี้ 
 ๑.  ใหหนองอิเฒาเปนตําบลนาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดี  ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๒.  ประชาชนมีความตองการไฟฟาสาธารณะเพ่ิม  และระบบน้ําประปาใหไดมาตรฐาน 
   ๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 
 ๔.  ประชาชนในทองถ่ินมีโอกาสทางการศึกษาและการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเทา
เทียมกัน 
 ๕.  ใหมีสถานท่ีทองเท่ียวแหลงใหมในเขตตําบล  เพ่ือดึงดูดใหมีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 ๖.  ใหประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง  และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและรวมแสดงความ
คิดเห็นในพัฒนาทองถ่ิน 

๗.  ความตองการเก่ียวกับการสรางอาชีพใหกับประชาชน  เพราะมีประชาชนบางกลุมไมมีอาชีพเสริม
หลังจากประกอบอาชีพหลักและไมมีสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑท่ีประชาชนผานการอบรมผลิตภัณฑได 
 ๘.  มีความตองการเก่ียวกับการสรางเศรษฐกิจโดยรวมใหดีข้ึนมีศูนยจําหนายสินคา  OTOP  และการบริการ
รับ-สงในการจําหนายสินคา  OTOP 

๙.  มีความตองการโคมไฟกระพริบหรือปายบอกทางถนนท่ีเปนอันตรายในการสัญจร  
 ๑๐.  ความตองการน้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร  เชน  ขยายเขตคลองชลประทาน  
น้ําประปาบาดาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



-๓๑- 
 

สวนท่ี  ๓ 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน   

 

กองชาง - สํานักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ  
 

แผนงานการ
พาณิชย 

กองชาง - สํานักงานปลัด 

๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด - กองชาง 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด - กองชาง 

 
๓ พัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  

สังคมและบริการดานสาธารณสุข 
บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด - กองชาง 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 
- กองชาง 

๔ พัฒนาดานสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและ
การปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

บริหารท่ัวไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

สํานักงานปลัด - กองคลัง 

๕ พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงาน
การศึกษา   

กองการศึกษา - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 

 
 
 
 

 

   

  
 



-๓๒- 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

๖ พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

บริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานปลัด - กองชาง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง - สํานักงานปลัด 

๗ พัฒนา  การเมือง  การบริหาร
และการบริการเพ่ือประโยชนของ
ประชาชน 

บริหารท่ัวไป แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานปลัด - กองชาง 
- กองคลัง 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด - กองคลัง 

รวม ๗  ยุทธศาสตร ๔  ดาน ๑๐   แผนงาน - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๓- 
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
บัญชีสรุปโครงพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ 

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

            

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

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

  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

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

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

๓.  ยุทธศาสตรดานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสังคม 

            

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

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

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.  ยทุธศาสตรพัฒนาดาน
สงเสริมความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสินและการปองกันแกไข

            

แบบ  ผ.  ๐๑ 



-๓๔- 
 

ปญหายาเสพตดิ 
  ๔.๑  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน -  -  ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๕๙,๐๐๐ ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๙๔๙,๐๐๐ 

รวม -  -  ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๕๙,๐๐๐ ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๕ ๑,๙๔๙,๐๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี

            

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

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

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

            

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

รวม - - ๘ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๑,๘๔๓,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒๕,๒๐๓,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  
การบริหารและการบริการเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน 

            

  ๗.๑  แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - ๒๙ ๒,๓๗๕,๐๐๐ ๓๒ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๒๙ ๒,๓๗๕,๐๐๐ ๒๙ ๒,๓๗๕,๐๐๐ ๑๑๙ ๑๖,๔๕๕,๐๐๐ 
  ๗.๒  แผนงานงบกลาง - - ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๙ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๓๖ ๔๗,๐๖๐,๐๐๐ 

รวม - - ๓๘ ๑๔,๑๔๐,๐๐๐ ๔๑ ๒๑,๐๙๕,๐๐๐ ๓๘ ๑๔,๑๔๐,๐๐๐ ๓๘ ๑๔,๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๕ ๖๓,๕๑๕,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๐ ๐ ๑๑๘ ๒๔,๘๕๙,๕๐๐ ๓๓๓ ๑๕๗,๔๐๐,๙๐๐ ๓๐๒ ๑๑๖,๘๐๖,๗๐๐ ๓๐๒ ๑๑๗,๓๔๖,๗๐๐ ๑๐๕๕ ๔๑๖,๔๑๓,๘๐๐ 

 
 

รายละเอียดโครงพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๕- 
 

๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาศาลาประชาคมถึง
โรงปลาทู (บานหนองอิ
เฒา  หมูท่ี  ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๒๑๒ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
โรงสีนายสมจติ (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว ๙๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๒๙๔ ตารางเมตร 

- - ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายสวัสดิ์ ภสููสีถึง
ถนนลาดยางขามถนน
ถึงหนองนาเหนือ (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว 
๑,๓๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา ๔,๑๑๙ ตารางเมตร 
ลงหินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๒,๑๖๔,๐๐๐ ๒,๑๖๔,๐๐๐ ๒,๑๖๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สวนนายสรุพล  ภูครอง
เงินถึงถนนสายหลัก 
(บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  
๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวา ๒๗๒ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๔๓,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ความยาวของถนน
ท่ีไดรับการกอสราง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี

เพ่ือใหประชาชนไดม ี กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง ๓ เมตร 

- - ๔๔๒,๐๐๐ ๔๔๒,๐๐๐ ๔๔๒,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๖- 
 

เสรมิเหล็กจากบอ
บาดาลถึงหนองคอ (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑) 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

ยาว ๒๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๔๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร 

ท่ีไดรับการกอสราง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กจากบานนาย
บุญลอด  แกวสมถึงสวน
นางทองแดง  ชํานาญ
พล (บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี  ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๘๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๕๔๖ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทาง
ขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ความยาวของถนน
ท่ีไดรับการกอสราง 
ตามแบบมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายประยูร  
ลอนมาถึงท่ีนานางบัว
ไข  ภูแลนเปลอืย (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 
๓๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๘ โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหมูบาน บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

ขยายไหลทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูบาน 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี  กอสรางถนนคอนกรีต - - ๑,๒๖๖,๐๐๐ ๑,๒๖๖,๐๐๐ ๑,๒๖๖,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๗- 
 

คอนกรีตเสริมเหล็กเสน
กิโลเมตรท่ี ๕ จากสวน
นายเสถียรศักดิ์  ภสูี
ดวง บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี  ๒ ถึง ถนนสาย
รอยเอ็ด-โพนทอง 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

เสรมิเหลก็ กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๔๘๔ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 
๒,๔๒๐ ตารางเมตร ลง
หินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงสีนายบัววร ถึง
หนารานโชคทองแดง 
(บานหนองอิเฒา  หมูท่ี  
๒) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๓๔๔ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๑,๐๐๐ ๑๘๑,๐๐๐ ๑๘๑,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตคอนกรตีเสริม
เหล็กจากบานนายฉลวย
ถึงบานนางคําเผย (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๒) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงสีนายบัววรถึงบาน
นางลวย รายเรียบ 
(บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี  ๒) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๙๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๓๙๒ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๘- 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ศาลาประชาคม บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๒  
ถึงหนาวัดสวางโนนทัน 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๗๗ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๓๘๕ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
บานนางราตรึ บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๒ 
ถึงถนนบานหนองกุง 
ตําบลหัวงัว 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๘๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๓๔๔ ตารางเมตร ลงหนิไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๕ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา
โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด (พิลาศอุปถัมภ) 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๓๙- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหนองจาน 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว 
๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ี ๑,๓๑๕  ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๑๗ โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนองแสง – สาม
แยกโรงเรยีนดงนอย
โนนสวรรค(บานดงนอย 
หมูท่ี ๔) 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๑,๖๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบปาชุมชนบานดง
นอย หมูท่ี ๔  (สายคุม
แก-อบต.หนองอิเฒา)   

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

   - ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางคําพอง  ภู

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๐ 

- - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๐- 
 

กันดาร – บานดงนอย  
หมูท่ี  ๔ 

การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

กอสราง รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๒๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายสมจิตร โฉมไธ
สง บานดงนอย  หมูท่ี ๕ 
– โรงเรียนดงนอยโนน
สวรรค  

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๑๕๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๒๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางหนูพิน  ลีชาคํา 
– สามแยกบานนาย
สุนทร  พิมพาคํา  (บาน
ดงนอย  หมูท่ี ๕) 

เพ่ือใหประชาชนได
มี  ถนนสําหรับใช
การ  คมนาคมได
อยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๘๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๓๓๖ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายสมหมาย ภูบุญ
ปลูกรอบวัดถึงโรงปุย 
บานดงนอย หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๖๒๙,๐๐๐ ๖๒๙,๐๐๐ ๖๒๙,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๒๓ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี  กอสรางถนนคอนกรีตเสริม - - ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๑- 
 

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางทองไสย โคระ
นํา หมูท่ี ๕ – บานนาง
อราม บานดงนอย 
หมูท่ี ๔ 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๒๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนางลําไพ  
วิรุฬพัฒน– บานนางบุญ
ชวย  แกวกันยา (บาน
ดงนอย  หมูท่ี ๕) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
แยกซายมือจากบาน
หนองอิเฒาถึงบานนาย
สํารวม  ภูขะมา (บาน
ดอนกลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๙๓ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๓๗๒ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๒๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็กจาก
บานนายบรรหาร ถึง
บานรอยตรีเกรียงศักดิ์ 
(บานดอนกลอย  
หมูท่ี ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๖๙๒ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๒- 
 

๒๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นํ้าประปาถึงบานนายสม
ไก  โสภานะ (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๒๘๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางเหรียญ ถึงบาน
นางกมลชนก (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๒๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนางวันนา  กอง
สมบัติถึงบ านนางสาว
วาสนา  พิมศร (บานคํา
มะยาง หมูท่ี ๗)  

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๘๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๓๔๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมตอระหวางบาน
โนนสวรรค หมูท่ี  ๘ – 
บานดงนอย หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

- - ๕๒๔,๐๐๐ ๕๒๔,๐๐๐ ๕๒๔,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๓- 
 

ลงหินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก  
จากบานนายบุญเพ็ง  
ภูดานงัว - บานนายบุญ
ชัย  ภูบุญคง (บานโนน
สวรรค หมูท่ี  ๘) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๖๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๗๒๗ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๒ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางทองปาน  หารี 
– บานนายไข  สุภาษี  
(บานโนนสวรรค  
หมูท่ี  ๘) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๒๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมตอระหวางบาน
โนนสวรรค หมูท่ี ๘ – 
บานคํามะยาง หมูท่ี  ๗ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว 
๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา ๑๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๔- 
 

๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายขางวัด
สวางโนนทัน-บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๕ เมตร ยาว ๙๙ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๔๙๕ ตารางเมตร ลงหินไหล
ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานนายคําพันธุ กุม
ภวงค-ถนนบานนาย
วิวัฒนชัย ระวิโรจน 
(บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว 
๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๑,๕๔๕ ตารางเมตร ลงหิน
ไหลทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 

- - ๘๑๓,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐ ๘๑๓,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังจาก
บอบาดาลบานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๑  ถึงโคกบัก
บาก  

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๗๖๘ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการปรับปรุง เพ่ือใหประชาชนไดมี  ลงหินลูกรังพรอมเกรด - - ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ รอยละหรือ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๕- 
 

ซอมแซมถนนลูกรังรอบ
ปาโคกบักบากท้ังสองฝง 
(บ านหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๑) 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง๑,๓๙๘ ลูกบาศกเมตร 

จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๓๘ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากบานนางบุญ
ถ่ิน  ภูไวยถึงนานาง
สงวน  โคตะลุต  (บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๒) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังพรอมเกรดปรับ
ระดับ ปริมาณลูกรัง๘๓๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๓๙ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากบานนางเสียน  
ภูก่ิงผา บานหนองอิเฒา 
หมูท่ี ๒ ถึงบานหนอง
ตอกแปน  ตําบลหนอง
ตอกแปน 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังพรอมเกรดปรับ
ระดับ ปริมาณลูกรัง๑,๐๘๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบานดงนอย หมูท่ี 
๔ ไปหนองค ู

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๑,๓๒๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๔๑ โครงการซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี  ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให - - ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ รอยละหรือ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๖- 
 

ลูกรังสายคุมแก บานดง
นอย  
หมูท่ี ๔ 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๗๒๐ 
ลูกบาศกเมตร 

จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๔๐ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังบานดงนอย หมูท่ี 
๔ ไปหนองค ู

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๑,๓๒๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากท่ีดินนางมะณี 
ศิริสําราญ – ท่ีดินนาย
แดง กอรับเฮือง  
(บานดงนอย  หมูท่ี ๕) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๓๒๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๔๔ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากวัดสวางคํา
นอย-ท่ีดินนายคําตัน  
ภูสมมา (บานดงนอย 
หมูท่ี ๕) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๒๕๒ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๔๕ โครงการซอมแซมถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี  ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละหรือ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๗- 
 

ลูกรังเพ่ือการเกษตรจาก
บานนายบุญทัน  พิมพา
คําถึงทุงนา (บานคํามะ
ยาง หมูท่ี ๗) 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๓๐๐ 
ลูกบาศกเมตร 

จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  
สะดวกรวดเร็ว  

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก-สาย
กิโลเมตรท่ี ๕ –นานาย
ประเสริฐ  ภสูีดวง-ถนน
สายโพนทอง (บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๘๐๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๔๗ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังจาก
ถนนลาดยาง-สายโรงสูบ
นํ้าดิบ (บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๒,๐๐๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๔๘ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังจากถนนลาดยาง-
นานางพานิช ชราจันทร-
นานายสุรเดช ภูก่ิงผา 
(บานหนองอิเฒา หมูท่ี 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง๑,๐๐๐ 
ลูกบาศกเมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รอยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๘- 
 

๙) สะดวกรวดเร็ว  
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากหนองบาน-นา
นางประกาย ภูอุทัย  
(บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๕๐๔ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๕๐ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรังจาก
วัดสวางโนนตาล – 
ถนนลาดยาง (บานหลัก
ดาน หมูท่ี ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ ปรมิาณลูกรัง ๔๒๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๕๑ โครงการกอสรางถนน
เพ่ือการเกษตรจากวัด
สวางคํามะยางถึงท่ีนาง
สมหยดั  ภูผาลี  (บาน
คํามะยาง  หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๔ เมตร 
ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร ปริมาณลูกรัง ๑,๐๙๒ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๔๙- 
 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๒ โครงการขยายถนน
การเกษตรจาก
ถนนลาดยางไปถึงนา
นางฉวีวรรณ   
ภูครองเงิน (บ านหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง
สะดวก   

ถมดินพรอมเกรดระดับ  
ปริมาณลูกรัง๑,๗๗๘.๔๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๕๓ โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรจากนานาย
ยศ   
ภูโบราณ  ถึงนานาย
นิคม  ยศพล (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง
สะดวก   

ถมดินพรอมเกรดระดับ  
ปริมาณลูกรัง๑,๓๑๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๕๔ โครงการปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตรเสนหนา  
อบต.ถึงหนองคู 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง
สะดวก   

ถมดินพรอมเกรดปรับระดับ  
ปริมาณดินดิน ๒,๓๔๐ 
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๕๕ โครงการวางทอสงนํ้า

ดวยพลังงานไฟฟาจาก
นานายมงคล ดรูภักดิ์ถึง
นานางสุวรรณี  ภูตอดี 
(บ านหนองอิเฒา หมูท่ี 
๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอสงนํ้าดวยพลังงาน
ไฟฟา 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๕๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากบานนาย
สุทธินู  ผาสมไปสุดเขต
หนองอิเฒา  (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๖๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ จดุ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๕๗ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากบานนาง
มวล  ภูวิเศษถึงนานาย
สุนทร  โคษะ (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากจากบาน
นางคําปุน  ผุศรี ถึงบาน
นายวีระ  ภสููสี (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๔๓๐ เมตร 
จํานวน ๑๑ จดุ 

- - ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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๕๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากจากนา
นายยศ  ภูโบราณ (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๐ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางหนาประปา
และระหวางทางเขา 
บานหนองอิเฒ า หมูท่ี ๒ 
ถึงสี่แยกบานนายวิโรจน 
วิพัฒนมงคล  

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากโรงสีนาย
บัววร บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี  ๒ ถึงถนนหนา
รานโชคทองแดง 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางภายในหมูบาน 
รอบวัดสวางโนนชาด 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๔๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ จดุ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๓ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางภายในหมูบาน 
บานโนนชาด หมูท่ี ๓ 
รอบหนองจาน 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๒๕๐ เมตร 
จํานวน ๗ จุด 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางภายในหมูบาน
จากถนนสาย ๒๑๓ – 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๒๐๐ เมตร 
จํานวน ๕ จุด 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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บานโนนชาด หมูท่ี ๓ 
๖๕ โครงการขยายเขตไฟฟา

แสงสวางสายหนองคู 
สายคุมแก บานดงนอย 
หมูท่ี ๔ ถึงโคกสาย 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
รอบหนองคํา บานดง
นอย หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร จาํนวน ๑๕ เสา 

- - ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ ๒๒๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗ โครงการขยายเขตไฟฟา
บานดงนอย หมูท่ี ๕ ไป
บานหลักดาน หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง 
๑,๙๐๐ เมตร จํานวน ๔๘ 
เสา 

- - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
จากบานดงนอย หมูท่ี ๕ 
ไปบานคําไฮ 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร จํานวน ๗๕ 
เสา 

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

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๖๙ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตรจากวัด
สวางคํามะยางถึงหนอง
สระพัง (บานคํามะยาง 
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร จาํนวน ๑๘  เสา 

- - ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๐ โครงการขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหประชาชนได ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๑๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน ประชาชนมีไฟฟา กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๓- 
 

แสงสวางภายในหมูบาน 
บานนางรุงทิพย  ภูบุญ
คง – บานนางประมวล  
มัวรี (บานโนนสวรรค 
หมูท่ี  ๘) 

ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

เมตร จาํนวน ๓ จุด ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ครบทุกครัวเรือน 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมอืงนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางภายในหมูบาน 
บริเวณสามแยกและหนา
วัดปาโนนสวรรค (บาน
โนนสวรรค หมูท่ี  ๘) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๘๕๐ 
เมตร จาํนวน ๒๒ จุด 

- - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๒ โครงการขยายเขตไฟฟา
การเกษตร  บานโนน
สวรรค หมูท่ี ๘ – บาน
คํามะยาง หมูท่ี  ๗ 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง 
๒,๒๐๐ เมตร จํานวน ๕๕ 
เสา 

- - ๘๒๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๓ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางหนาบานนาง
อนงค ภูนามมา – บาน
นายสอน  สายรัตน 
(บานหนองอิเฒา หมูท่ี 
๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร จาํนวน ๗ จุด 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
เพ่ือการเกษตรหนา
โรงเรียนหนองอิเฒา
วิทยา – นานายแสวง   
ภูสีดวง (บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร จาํนวน ๕ เสา 

- - ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๔- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๕ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากนานายธีร
ยุทธ – นานางสมปอง 
(บานหนองอิเฒา หมูท่ี 
๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา  ระยะทาง๑๐๐  
เมตร จาํนวน ๑๕ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๖ โครงการขยายเขตไฟฟา
แสงสวางจากนานาง
สมปอง นิยมปราชญ-โรง
สูบนํ้าดิบ (บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร จาํนวน ๓ จุด 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๗๗ โครงการขยายเขตไฟฟา
จากถนนเสนขาง
โรงเรียนหนองอิเฒา
วิทยา-บานนายกายสิทธ์ิ 
ภูสีดวง บานหนองอิเฒา 
หมูท่ี ๙ - ถนนสาย
กิโลเมตรท่ี ๕  

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟา ระยะทาง ๓๖๐ 
เมตร จาํนวน ๙ เสา 

- - ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๕- 
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๘ โครงการขุดบอพักนํ้า 

(ถังสูง)  เพ่ือผลิต
นํ้าประปาใหสะอาด 
บานหนองอิเฒา หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กอสรางบอพักนํ้าดิบ ระบบ
ประปาหมูบาน   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๗๙ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี  ๑,๒,๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน   

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๘๐ โครงการปรับปรุงระบบ
นํ้าประปา บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบนํ้าประปา 
บานหนองอิเฒา หมูท่ี ๒ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๘๑ โครงการกอสรางแหลง
นํ้าดื่มผลิตนํ้าประปา
หมูบาน บานหนองอิเฒา 
หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 

กอสรางแหลงนํ้าดื่มผลิต
นํ้าประปาหมูบาน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๘๒ โครงการกอสรางประปา
บาดาลขนาดใหญ บาน
โนนชาด หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า 

- - ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสนิธุ 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๓ โครงการโซลาเซลเพ่ือ
ผลิตนํ้าประปาหมูบาน 
(หอประปา) บานดงนอย  
หมูท่ี ๕ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ผลิตนํ้าประปา
หมูบาน 

ติดตั้งแผงโซลาเซล - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีนํ้า
ใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือ
การเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๖- 
 

๘๔ โครงการขยายเขต
ชลประทานระบบสงทอ
ภายในตําบล บานดง
นอย หมูท่ี ๕ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขยายเขตประปาภายในตําบล - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีนํ้า
ใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือ
การเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง 

๘๕ โครงการยายถังประปา
ของหมูบาน  จากนาย
ทองแดง  เพียชํานิ  ไปท่ี
วัดสวางคํามะยาง (บาน
คํามะยาง หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าอุปโภคบรโิภคท่ี
เพียงพอ 

เพ่ือดําเนินการยายระบบ
ประปาหมูบานเดมิ  พรอมถัง
นํ้าเดิมและอุปกรณท้ังหมดไป
ติดตั้งพรอมปรับปรุงระบบ
ประปายังบรเิวณท่ีกําหนด   

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ 

กองชาง 

๘๖ โครงการซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน/ชุมชน  
บานหนองอิเฒา หมูท่ี ๙ 

เพ่ือซอมแซมระบบ
ประปาใหใชงานได
ตามปกต ิ

ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน/ชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๗ โครงการกอสรางบอพัก
นํ้าดิบเพ่ือผลิตนํ้าประปา 
(หอถังสูง) บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กอสรางระบบกรองนํ้าระบบ
ประปาขนาดใหญ หมูท่ี 
๑,๒,๙   

- - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๘๘ โครงการขยายทอ
ประปาเสนทางขาง
โรงเรียนหนองอิเฒา
วิทยาเช่ือมตอท่ีนาย
ณรงค โคตะลตุ-บาน
นายกายสิทธ์ิ ภสูีดวง-

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบประปา   - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๗- 
 

ถนนโพนทอง (บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๙) 

๘๙ โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองนํ้าประปา บาน
หลักดาน  
หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรอง
นํ้าประปา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๙๐ โครงการจดัหาเครื่อง
กรองนํ้าถัง รพช. ของ
หมูบาน บานโนนสวรรค 
หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรอง
นํ้าประปา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
เสนบานหนองอิเฒา ถึง
ปากทางเขาบานดอน
กลอย 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติก 
ระยะความยาว ๕,๐๐๐ เมตร 

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

ประชาชน
ไดรับความ  
สะดวกรวดเร็ว
ในการ  สัญจร
ไปมา   

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๙๒ โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางจากนถนน
สาย ๒๑๓ – บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟลทติ
กคอนกรีต กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๕ 
เซนติเมตร 

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

ประชาชน
ไดรับความ  
สะดวกรวดเร็ว
ในการ  สัญจร
ไปมา   

กองชาง/ 
อบจ.กาฬสินธุ 

๙๓ โครงการขุดบอกักเก็บ
นํ้าเพ่ือการเกษตรใหกับ

เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า   
ไวทําการเกษตร

ขุดบอขนาดกวาง ๕๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร  

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน   
มีนํ้าใชอยาง

ประชาชนมีนํ้า
ไวทําเกษตร

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๘- 
 

ชุมชน บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี  ๑ 

อยางพอเพียง ลึก ๓ เมตร ปรมิาณดินดินขุด 
๗,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร 

เพียงพอ   พอเพียง 

๙๔ โครงการเจาะบาดาล
เพ่ือการเกษตร บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

ขุดเจาะบอบาดาล ø  ๖ น้ิว 
ความลึก ๔๓-๖๐ เมตร 
พรอมอุปกรณ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน
มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือให
ประชาชนมีนํ้า
ใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๕ โครงการปรับปรุงโรง
นํ้าดื่มชุมชน บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี ๑ 

เพ่ือปรับปรุงโรงนํ้า
ดื่มชุมชน  

ปรับปรุงระบบผลิตโรงนํ้าดื่ม
ชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

นํ้าดื่มสะอาดและ
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

๙๖ โครงการสูบนํ้าดวย
พลังงานไฟฟา บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 

กอสรางสถานีสูบนํ้าดวย
พลังงานไฟฟา 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๙๗ โครงการปรับปรุง
คลองสงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรจากหวย
ปลาหลด-หนองทุม 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกคลองสงนํ้าใชใน
การเกษตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน  มีนํ้า
ใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือ
การเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง 

๙๘ โครงการขุดลอกคลอง
นํ้าปา บานดงนอย หมู
ท่ี ๕ –บานดอนกลอย  
หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า  
ไวทําการเกษตร
อยางพอเพียง 

ขุดลอกหนอง ปริมาณดินดิน
ขุด ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร   

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมีนํ้า
ใชอยาง
เพียงพอ     

เพ่ือเก็บกักเก็บ
นํ้า  ไวทํา
การเกษตรอยาง
พอเพียง 

กองชาง 

๙๙ โครงการจดัหาเครื่อง
สูบนํ้า 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางในฤดูแลง
และแกไขปญหานํ้า
ทวม 

จัดหาเครื่องสูบนํ้า - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

แกปญหาภัยแลง
และปองกัน
อุทกภัย 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๕๙- 
 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๐ โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือปรับปรุงและตอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

๑๐๑ โครงการกอสราง
อาคารตลาดชุมชน  
บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การจําหนายสินคา 

กอสรางอาคารคอนกรีต 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีใน
การจําหนาย
สินคา 

กองชาง 

๑๐๒ โครงการตอเติมศาลา
ประชาคม บานหลัก
ดาน  หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือปรับปรุงและตอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

๑๐๓ โครงการกอสรางซุม
ประตูทางเขาหมูบาน 
บานหลักดาน  
หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือสรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กอสรางซุมประตูทางเขา
หมูบาน 

 - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

สรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กองชาง 

๑๐๔ โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวบานดง
นอย หมูท่ี ๔  

เพ่ือเปนสถานท่ี
ประชาสมัพันธ
ขาวสารภายใน
หมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาวบาน
ดงนอย หมูท่ี ๔ 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ี
ประชาสมัพันธ
ขาวสารภายใน
หมูบาน 

กองชาง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๐- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการตอเติมศาลา
ประชาคม  บานดง
นอย  หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือปรับปรุงและตอ
เติมศาลาประชาคม 

ปรับปรุงและตอเติมศาลา
ประชาคม 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

๑๐๖ โครงการตอเติมลาน
เอนกประสงค ดานทิศ
ใต (บานหนองอิเฒา 
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือเปนประกอบ
กิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชน 

เทคอนกรีตและตอเติมลาน
ตากขาว 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนประกอบ
กิจกรรมตางๆ 
ของประชาชน 

กองชาง 

๑๐๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบอาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือเปนท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง ๕ เมตร 
ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา ๔๕๐ ตารางเมตร 

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

เปนสถานท่ีจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กองชาง 

๑๐๘ โครงการขยายเขต
ประปา บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๑,๒,๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๐๙ โครงการขยายเขต
ประปา บานโนนชาด 
หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๐ โครงการขยายเขต
ประปา บานดงนอย 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/

- ๔๑๙,๐๐๐ ๔๑๙,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๑- 
 

หมูท่ี ๔,๕ ครัวเรือน ถนนลาดยาง   เพียงพอ   ครัวเรือน 
๑๑๑ โครงการขยายเขต

ประปา บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๑๒ โครงการขยายเขต
ประปา บานคํามะยาง 
หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๑๓ โครงการขยายเขต
ประปา บานโนน
สวรรค หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๑๔ โครงการขยายเขต
ประปา บานปาหญา
คา หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

๑๑๕ โครงการขยายเขต
ประปา บานหลักดาน 
หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

วางทอ PVC ระบบประปา 
ซอมแซมถนนคอนกรตี/
ถนนลาดยาง   

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

เพ่ือใหประชาชน
มีนํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๖ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าสายเขาซอย
หนาวัดโพธ์ิศรดีงนอย
ถึงสามแยกบานนาย
พุฒ  คําแหงพล   
(บานดงนอย หมูท่ี ๔) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๗๐  เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอสรางตาม 
แบบมาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๑๗ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๒- 
 

หมูบาน บานนาง
นิตยา  ภูบุญอวน  
ถึง บานนายสํารวม  
ภูขะมา (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

๑๑๘ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบาน บานนายคณู
สิน  ภูโคกศรี ถึง บาน
นางแสงจันทร  เหลา
ไชยยงค  (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๓๘  เมตร   

- - ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๙ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบาน จากสี่แยก
บานนางพนมไพร   
ถึง บานปลัดพงษศิริ 
(บานดอนกลอย  
หมูท่ี ๖) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๘๑  เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๒๐ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบาน จากบานนาง
สุพรม  ภูอุทัยถึงบาน
นายคูณสิน (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๙๓  เมตร   

- - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๒๑ โครงการกอสรางรอง เพ่ือลดปญหานํ้า เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า - - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ เพ่ือลดปญหานํ้า กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๓- 
 

ระบายนํ้าภายใน
หมูบาน จากบานนาง
แอนถึงบานนายไชยา 
นิกระโทก (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๗๘  เมตร   

มาตรฐาน ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๒ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบานจากบานนาง
ดวงจันทร  ภูเขมาถึง
บานนายสมศักดิ์   
ภูบัวดวง (บานคํามะ
ยาง หมูท่ี ๗) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๘๐  เมตร   

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๒๓ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบานจากบานสีนวล  
มูลเสนา  ถึงบานนาง
บัวศรี  ภูหลักดาน 
(บานคํามะยาง  
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๘๐  เมตร 
พรอมบอพัก  

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๒๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางหนู   
โคระนําถึงบานนาง
จินตนา  รวมคํา (บาน
คํามะยาง หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง ๔ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินไหล

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๔- 
 

ทางขางละ ๐.๕๐ เมตร 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๕ โครงการจดัทําทอ
ระบายนํ้าเสียจาก
หมูบานไปลงทุงนา 
(บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๒๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานโนนสวรรค 
หมูท่ี ๘ – วัดปาโนน
สวรรค (รหัสทาง 
กส.ถ.๑๔๓-๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๘ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ ๐.๐๕ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๒๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานดอนกลอย  
หมูท่ี ๖ – บานคํามะ
ยาง  หมูท่ี ๗ (รหัส
ทาง กส.ถ. ๑๔๓-๐๒) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๘ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๐๕ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๕- 
 

๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานโนนชาด หมูท่ี ๓ –  
บานลุมพุก  ตําบลโคก
พระ อําเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
(รหัสทาง กส.ถ.๑๔๓-
๑๓) 

เพ่ือใหประชาชน
ไดม ี ถนนสําหรับ
ใชการ  คมนาคม
ไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๘ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ ๐.๐๕ 
เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๒๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ขาง กศน.ตําบลหนองอิ
เฒา – บานคําไฮ  ตําบล
หนองตอกแปน (รหัส
ทาง กส.ถ. ๑๔๓-๑๐) 

เพ่ือใหประชาชน
ไดม ี ถนนสําหรับ
ใชการ  คมนาคม
ไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๘ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๓๐ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวทางแบบ 
Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๐๙ สายขางดอน
ตาปู – หนองคู  บาน
โนนสวรรค  หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือใหประชาชน
ไดม ี ถนนสําหรับ
ใชการ  คมนาคม
ไดอยาง  สะดวก   

กอสรางถนนลาดยาง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๑๙๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม
นอยกวา ๔,๗๖๐  ตารางเมตร  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๑ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวทาง

เพ่ือใหประชาชนไดม ี กอสรางถนนลาดยาง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๒,๘๕๐  เมตร หนา 

- - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๖- 
 

แบบ Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๑๐ สายขาง 
กศน.ตําบลหนองอิ
เฒา – บานคําไฮ 
ตําบลหนองตอกแปน 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

๐.๐๕ เมตร หรือพื้นทีจ่ราจรไม
นอยกวา ๑๑,๔๐๐  ตารางเมตร  

ของถนนท่ี
ไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๑๓๒ โครงการกอสราง
ถนนลาดยางผิวทาง
แบบ Para Asphalt 
Concrete สาย กส.ถ. 
๑๔๓-๑๑ สายขางวัด
บานดงนอย  หมูท่ี ๕ 
– บานโนนสวรรค  
หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนลาดยาง กวาง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๑๑๐  เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม
นอยกวา ๔,๔๔๐  ตารางเมตร  

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของถนนท่ี
ไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๓ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด-วังไทร
งาม   

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๓๔ โครงการกอสรางถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนไดรับ กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๗- 
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางศิริลักษณ  
อุปภา – บานนายชัย
วัช  โกนันทะ  (บ าน
ดงนอย  หมูท่ี  ๔) 

ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กวาง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๗๕๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

๑๓๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายสมหวัง  
ภูหัวดอน – สามแยก
สวนนางบุญชวย  แกว
กันยา  (บานดงนอย  
หมูท่ี  ๕) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๖๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายทองแดง  
ภูหัดการ – หนองสอง
นาง  (บานดอนกลอย 
หมูท่ี  ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหิน
เฉล่ียขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๐๐ 
ตารางเมตร ลงหินไหลทางขางละ 
๐.๕๐ เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๓๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดานตะวันออกขางวัด
สวางโนนตาล  (บาน
หลักดาน หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหินเฉล่ีย
ขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๒๔๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๘- 
 

๑๓๘ โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบานนาย
ศิริพงษ  โคระนํา – 
หนาโรงเรียนหลักดาน
วิทยา(บานหลักดาน  
หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหินเฉล่ีย
ขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๓๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๙ โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบานนาง
พิกุล  ภาบิน – บาน
นางเดือนฉาย  จันทะ
เจียง  (บานหลักดาน 
หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงหินเฉล่ีย
ขางละ ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๒๐๐ ตาราง
เมตร ลงหินไหลทางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับการ
กอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๐ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากหนาโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด – วัง
ไทรงาม  (บานโนน
ชาด หมูท่ี ๓) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๕๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๑ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากบานนางสมร  หา
เพียง  - โรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด  (บาน

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๖๙- 
 

ดอนกลอย หมูท่ี ๖) 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากบานนายพนม  
สิทธิไกรพงษ  - หนอง
สองนาง  (บานดอน
กลอย หมูท่ี ๖) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๓ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากบานดอนกลอย  
หมูท่ี  ๖ – หนองคู 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร พรอม
เกรดปรับแตงใหเรยีบ 
ปริมาณลูกรัง ๔,๐๘๐  
ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางสมปอง  
โยธพล – นานายคํา
พูน  ภูกาบิน  (บาน
หลักดาน  หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๕๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๐- 
 

๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๕ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางณรงค  
สุนทรโรปกรณ – นา
นางแพงสี  มูลมาต  
(บานหลักดาน   
หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๖ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางกาย  ภูวาด
เขียน – นานายสา
ยันต  ภูเขมา  (บาน
หลักดาน  หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๔๗ โครงการซอมแซม
อาคารตลาดชุมชน  
บานหลักดานหมูท่ี  
๑๑ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การจําหนายสินคา 

กอสรางอาคารคอนกรีต 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีใน
การจําหนาย
สินคา 

กองชาง 

๑๔๘ โครงการกอสรางซุม
ประตูทางเขาบานโนน
ชาด หมูท่ี ๓ 

เพ่ือสรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กอสรางซุมประตูทางเขา
หมูบาน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับประโยชน 

สรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๙ โครงการปรับปรุงรอง เพ่ือลดปญหานํ้า เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ เพ่ือลดปญหานํ้า กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๑- 
 

ระบายนํ้าภายใน
หมูบาน จากขาง
โรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  - บานนาย
สพล  รัตนชัย  
(บานโนนชาด  
หมูท่ี ๓) 

ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ø ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว  ๑๐๐  เมตร   

มาตรฐาน ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

๑๕๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางจาก
ทางเขาหมูบาน  บาน
โนนชาด  หมูท่ี  ๓ –
ถนนสายกาฬสินธุ -
มหาสารคาม  

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร 
จํานวน ๔๐ จดุ 

- - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๑๕๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางจาก
สวนนายสมัย ภูกัน 
ดาร – นานางพิกุล  
ภูมาศ  (บานดงนอย  
หมูท่ี  ๕) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๔๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๐ จดุ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางจาก
บานดอนกลอย   
หมูท่ี  ๖ – คลองสงนํ้า
ชลประทาน 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๕ จดุ 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๑๕๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางจาก

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๒- 
 

บานนางบานศรี  
โสภานะ – หนองหัว
ทุง  (บานดอนกลอย  
หมูท่ี  ๖) 

ครัวเรือน จํานวน ๘ จุด เพียงพอ   

๑๕๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากนานางกาย  ภูวาด
เขียน – นานายสา
ยันต  ภูเขมา  (บาน
หลักดาน  หมูท่ี  ๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังกวาง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร พรอมเกรด
ปรับแตงใหเรยีบ ปริมาณ
ลูกรัง ๒๔๐  ลูกบาศกเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๕ 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟา
การเกษตรจากบานนาย
สมเพศ  ภูบุญอวน – 
โคกหัวภูดิน - นานาย
โอภาส  ภูชมแลน  
(บ านหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 
จํานวน ๘ จุด 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๑๕๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟาการเกษตรจาก
แยกถนน ๒๑๓ – 
ทางเขานานางพานิช  
ชราจันทร – นานาง
รําไพ  ภสูีดวง  (บ าน

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๓๕๐ เมตร 
จํานวน ๙ จุด 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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หนองอิเฒา หมูท่ี ๙) 
๑๕๗ โครงการขยายเขต

ไฟฟาการเกษตรจาก
บานนายวิวัฒนชัย  ระ
วิโรจน – นานายมงคล  
อินอุนโชติ  (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๙) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๓๐๐ เมตร 
จํานวน ๘ จุด 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแสงสวางจาก
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหนองอิ
เฒา-รอบหนองอิเฒา 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชไฟฟาครบทุก
ครัวเรือน 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระยะ
ความยาว ๕๐๐ เมตร 
จํานวน ๑๓ จดุ 

- - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีไฟฟา
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

๑๕๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางบาน  (บาน
ปาหญา หมูท่ี  ๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๒,๘๐๐ 
ตารางเมตร  

- - ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๖๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบบาน  (บาน
ปาหญา หมูท่ี  ๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๒,๔๐๐ 
ตารางเมตร  

- - ๑,๓๓๓,๐๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐ ๑,๓๓๓,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนท่ีไดรับ
การกอสราง 
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๑ โครงการกอสรางถนน
การเกษตรทิศใตของ
หมูบานถึงถนนบาน
คําไฮ – บานคํามะยาง  
หมูท่ี  ๗  (บานปา
หญาคา หมูท่ี ๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง
สะดวก   

กอสรางถนนยาว ๕๐๐ เมตร 
กวาง ๔ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร 
หรือถมดินไมนอยกวา ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร พรอมวางทอขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๘๐- ๑๐๐ ซม. 
ยาว ๑ เมตร จาํนวน ๕๐๐ ทอ 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๖๒ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตรทิศ
ตะวันออกถึงท่ีนานาย
บุญครอง  ศรีปตถา 
(บานปาหญาคา  
หมูท่ี ๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนไดม ี 
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

กอสรางถนนยาว ๗๐๐ เมตร 
กวาง ๔ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร หรือถมดินไมนอยกวา 
๒,๘๐๐ ตารางเมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๖๓ โครงการขุดลอกรอง
ระบายนํ้าปา  (บานปา
หญาคา หมูท่ี ๑๐) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมขังพ้ืนท่ี
การเกษตร 

ขุดลอกรองระบายนํ้าความ
ยาว ๑ กิโลเมตร กวาง ๑ 
เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๔ ยายหอถังสูงพรอม
อุปกรณครบชุดระบบ
ประปา บานหนองอิ
เฒา หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าอุปโภคบรโิภคท่ี
เพียงพอ 

เพ่ือดําเนินการยายระบบ
ประปาหมูบานเดมิ    
พรอมถังนํ้าเดิมและอุปกรณ
ท้ังหมดไปตดิตั้งพรอม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณท่ีกําหนด   

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ 

กองชาง 

๑๖๕ ยายหอถังสูงพรอม
อุปกรณครบชุดระบบ
ประปา บานคํามะยาง 
หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าอุปโภคบรโิภคท่ี
เพียงพอ 

เพ่ือดําเนินการยายระบบ
ประปาหมูบานเดมิ    
พรอมถังนํ้าเดิมและอุปกรณ
ท้ังหมดไปตดิตั้งพรอม
ปรับปรุงระบบประปายัง
บริเวณท่ีกําหนด   

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้าใช
เพียงพอ 

กองชาง 

๑๖๖ กอสรางบอพักนํ้าดิบ
ระบบประปาหมูบาน   
บานโนนชาด  หมูท่ี  
๓ และบานดอนกลอย 
หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าใชครบทุก
ครัวเรือน 

กอสรางบอพักนํ้าดิบ ระบบ
ประปาหมูบาน   

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ   
 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภค  บริโภค  
ครบทุกครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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๑๖๗ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากถนนทางหลวง
ชนบทถึงท่ีนานางหัน 
คําแสวง  (บานคํามะ
ยาง  หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๖๘ โครงการขยายรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบานจากบานนาย
ทองแดง  เพียชํานิถึง
บานนายไพบูรณ ชัย
มาต (บานคํามะยาง 
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๖๙ โครงการขยายรอง
ระบายนํ้าภายใน
หมูบานจากบานนาย
เคน  อินทะคมถึงบาน
นายบุญทัน  พิมพาคํา 
(บานคํามะยาง  
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๐ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากประตูวัดสวางคํา
มะยางถึงถนนทาง
หลวงชนบท  (บานคํา
มะยาง  หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๗- 
 

๑๗๑ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าจากประตู
วัดสวางคํามะยางถึง
บานนางไพบูลย  พล
ศรี  (บานคํามะยาง 
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๗๒ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากถนนทางหลวง
ชนบทถึงท่ีนานาง
ระเบียบ  ชางยันต  
(บานคํามะยาง   
หมูท่ี ๗) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๓ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากท่ีนานายไพสินธุ  
อินทะพรมถึงท่ีนานาง
มา  ภูดงนอย   
(บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี ๑) 

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ 

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

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

๑๗๔ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
จากท่ีนานางสงวน   
ภูบุญคงถึงท่ีนานาง
บุญยัง  ชราจันทร   

เพ่ือใหประชาชนไดมี  
ถนนสําหรับใชการ  
คมนาคมไดอยาง  
สะดวก   

ลงหินลูกรังเกรดปรับแตงให
เรียบ 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละหรือ
จํานวน  ครัวเรือน
ประชาชน  ท่ีมี
การคมนาคม  

ประชาชนไดรับ
ความ  สะดวก
รวดเร็วในการ  
สัญจรไปมา   

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๘- 
 

(บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี ๑) 

สะดวกรวดเร็ว  

๑๗๕ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าจากศาลา
ประชาคมถึงบานนาง
ลัดดา  เทียบมาก  
(บานหนองอิเฒา  
หมูท่ี ๑) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตามแบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๖ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าจากสาม
แยกหนาบานนาง
เพ็ญศิลไปถึงบอ
บาดาลสาธารณ 
ประโยชน (บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตาม
แบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนน
และระบายนํ้าให
ระบายนํ้าได
อยางสะดวก 

กองชาง 

๑๗๗ โครงการกอสรางรอง
ระบายนํ้าจากบาน
นานสวัสดิ์  ถึงบาน
นายบุญลอด  (บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าใหระบาย
นํ้าไดอยางสะดวก 

เพ่ือกอสรางรองระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอสรางตาม
แบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือลดปญหานํ้า
ทวมตามถนนและ
ระบายนํ้าให
ระบายนํ้าไดอยาง
สะดวก 

กองชาง 

๑๗๘ โครงการกอสรางซุม
ประตูทางเขาหมูบาน 
บานโนนชาด หมูท่ี ๓ 

เพ่ือสรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กอสรางซุมประตูทางเขา
หมูบาน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน 

สรางเอกลักษณ
ทางเขาหมูบาน 

กองชาง 

๑๗๙ โครงการธนาคารนํ้าใต
ดิน 

เพ่ือแกภัยแลง 
ปองกันปญหานํ้า
ทวม 

จัดทําระบบนํ้าใตดินท้ัง
ระบบปดและระบบเปด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนที่
ไดรับประโยชน 

แกภัยแลง 
ปองกันปญหานํ้า

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๗๙- 
 

ทวม 
 
 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘๐ โครงการกอสราง
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก (หนอง
เกลือ  บานหนองอิ
เฒา  หมูท่ี  ๙) 
 

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนนํ้า 
อุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน 

กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญมาก 

- - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ กอสรางตาม
แบบ
มาตรฐาน 

แกไขปญหา
ความเดือดรอน
นํ้าอุปโภคบรโิภค
ของประชาชน 

กองชาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลติ  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๐- 
 

        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สงเสริมกลุมอาชีพท่ี
นอนหมอนขิด บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ บานดงนอย  
หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการสงเสริมกลุม
เลี้ยงหมอนไหม  บาน
โนนชาดหมูท่ี  ๓ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๔ โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ กลุมปลูกผกัสวน
ครัวปลอดสารพิษ กลุม
เลี้ยงโค-กระบือ กลุม
ผลิตปุยชีวภาพ บานดง
นอย หมูท่ี ๕ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๑- 
 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

๕ โครงการสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน  บานโนน
สวรรค หมูท่ี ๘ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๖ โครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหประชาชนนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 

สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนทําการเกษตร
พอเพียงเพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับครอบครัว 
 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

ทําใหประชาชนผูมี
รายไดนอยมรีายได
เพ่ิมข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๗ สนับสนุนโครงการบุญ
คูณลานประจาํป 

เพ่ือจายเปนคา
ดําเนินการจัด
นิทรรศการและการออ
กรานจําหนายสินคา
ผลิตภณัฑชุมชนในงาน
ประเพณีบุญคณูลาน  
อําเภอยางตลาด   

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

อนุรักษประเพณี
ทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ ฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพองคกรสตรี
ระดับตําบล 

เพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สตรีในระดับตําบล 

ฝกอบรมสตร ี จํานวน  
๑๐๐  คน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เปนการเพ่ิม
บทบาทของสตรีให
มีสวนรวมในดาน

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๒- 
 

พัฒนาชุมชน 
๙ สงเสริมกิจกรรมดาน

พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สนับสนุน  กิจกรรมของ
กลุมสตร ี

กลุมสตร ี เด็ก  เยาวชน  
และครอบครัวตําบล
หนองอิเฒา 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

สงเสริมกิจกรรม
ของสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

สํานักงานปลัด 

๑๐ อบรมปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
ในวัยรุน 

เพ่ือใหความรูในเรื่อง
การปองกันการตั้งครรภ
ของวัยรุน 

กลุมวัยรุนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองอิเฒา 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

ลดอัตราการ
ตั้งครรภไมพึง
ประสงคของวัยรุน 

สํานักงานปลัด 

๑๑ โครงการหนาบานนา
อยู  หมูบานนามอง 

เพ่ือสนับสนุนใหหมูบาน
ชวยกันรักษาความ
สะอาดของชุมชน 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒา  
๑๑  หมูบาน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เปนการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๑๒ จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   

เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุตาํบลหนองอิเฒา  
จํานวน  ๖๐๐  คน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให
ผูสูงอายุปละ  ๒  
ครั้ง 

เปนการสงเสรมิ
ศักยภาพของ
ผูสูงอาย ุ

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของประชาชน  
หรือกลุมองคกรใน
ตําบล   

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆของประชาชน   

กลุมอาชีพ,  กลุม  อสม.  ,
อปพร. 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมให
ประชาชนปละ  
๑  ครั้ง 

สงเสริมศักยภาพ
ของประชาชน 

สํานักงานปลัด 

๑๔ สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผูพิการตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ  ของชมรมผู
พิการตําบลหนองอิเฒา 

ผูพิการตําบลหนองอิเฒา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม/
อบรมอาชีพ
ใหกับผูพิการ  ๑  
ครั้ง 

พัฒนาอาชีพใหกับ
ผูพิการ 

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๓- 
 

๑๕ สนับสนุนโรงเรยีน
ผูสูงอายุตาํบลหนองอิ
เฒา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอายุตําบล
หนองอิเฒา 

ผูสูงอายุตาํบลหนองอิเฒา - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

เปนการสงเสรมิ
ศักยภาพของ
ผูสูงอาย ุ

กองการศึกษา 

๑๖ โครงการสงเสริมกลุม
สตรี  บานหลักดาน 
หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สตรีในระดับตําบล 

ฝกอบรมกลุมสตร ี - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เปนการเพ่ิม
บทบาทของสตรีให
มีสวนรวมในดาน
พัฒนาชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๑๗ โครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมผลิตกลวยฉาบ  
บานดอนกลอย   
หมูท่ี ๖ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนกลุม
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสงเสริมอาชีพ 
บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การฝกอบรม 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ีเขา
รวมโครงการ 

สงเสริมและ
สนับสนุนกลุม
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

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

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑  สงเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 

        ๒  ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรม  ใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๒  พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
๒.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.๒  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนโรงงานผลิต
ปุยชีวภาพ  บานดง
นอย  หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของ
โรงงานผลติปุย
ชีวภาพ 

โรงงานผลติปุยชีวภาพ  บาน
ดงนอย  หมูท่ี  ๕ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

สงเสริมให
เกษตรกรใชปุย
ชีวภาพในการทํา
การเกษตร 

สํานักงานปลัด 

๒ สนับสนุนโครงการปุย
สั่งตัด 

เพ่ือลดตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกร 

เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบล
หนองอิเฒา 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม 

เปนการลดภาระ
คาใชจายในการทํา
เกษตรกรรม 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการยุวเกษตรกร
ภายในตําบล 

จัดฝกอบรมเพ่ือให
ความรูอาชีพ
การเกษตรใหแกเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองอิเฒา 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองอิ
เฒา 

ชวยแบงเบาภาระ
ของผูปกครอง และ
เปนการสรางรายได
ระหวางเรยีน 

สํานักงานปลัด/
สํานักงานกษตร
อําเภอยางตลาด 

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

 
 
 

 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  สังคมและบริการดานสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ จัดหาวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดหาวัคซีนให
ครบตามจํานวน 

ประชาชน
ปลอดภัยและเปน
การปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

สํานักงานปลัด 

๒ สงเสริมและรณรงคให
ความรูเรื่องการปองกัน
โรคเอดส 

เพ่ือใหความรูและ
วิธีการปองกันโรค
เอดส 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ท้ัง  ๑๑  หมูบาน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมปละ  
๑  ครั้ง 

ประชาชนรูจัก
วิธีการปองกันโรค
เอดส 

สํานักงานปลัด 

๓ โครงการแกไขปญหาการ
สารไอโอดีน 

เพ่ือใหความรูในการ
แกไขปญหาการขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ท้ัง  ๑๑  หมูบาน 

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

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี
ข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การงานดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ท้ัง  ๑๑  หมูบาน 

- ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ งบประมาณท่ี
อุดหนุน 

เปนการเพ่ิม
ศักยภาพการงาน
ดานสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๕ อุดหนุนศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน  (ศสมช.) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การงานดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ท้ัง  ๑๑  หมูบาน 

-   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   ๘๒,๕๐๐   งบประมาณท่ี
อุดหนุน 

เปนการเพ่ิม
ศักยภาพการงาน
ดานสาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  สังคมและบริการดานสาธารณสุข 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๑ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๗ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๒ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บาน
โนนชาด   
หมูท่ี  ๓ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๙ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา  บาน
ดงนอย   
หมูท่ี  ๔ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๐ โครงการกอสรางสุข
ศาลา  บานดงนอย  หมู
ท่ี  ๕ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

กอสรางสุขศาลา  ๑ หลัง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  สังคมและบริการดานสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการซอมแซม เพ่ือเปนสถานท่ีใน ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน เปนสถานท่ีในการ สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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ปรับปรุงสุขศาลา   
บานดอนกลอย หมูท่ี  ๖ 

การบริการดาน
สาธารณสุข 

ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

บริการดาน
สาธารณสุข 

๑๒ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บานคํามะยาง  หมูท่ี  ๗ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๓ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บานโนนสวรรค 
หมูท่ี  ๘ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๔ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บานหนองอิเฒา   
หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลดั 

๑๕ โครงการซอมแซม
ปรับปรุงสุขศาลา   
บานปาหญาคา   
หมูท่ี  ๑๐ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

ซอมแซมปรับปรุงสุขศาลา - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  สังคมและบริการดานสาธารณสุข 
  ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกอสรางสุข
ศาลาใกลบานใกลใจ 
บานหลักดาน หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

กอสรางสุขศาลา  ๑ หลัง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
บริการดาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 

๑๗ โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการ 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การติดตอ
ประสานงานใหกับ

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๑ ชั้น หลังคามุงแผน
เหล็กรีดรอน ขนาดอาคาร
กวาง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร 

- - ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีในการ
ชวยเหลือผูสูงอายุ
และผูพิการ 

สํานักงานปลัด/
โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๘- 
 

ผูสูงอายุและผูพิการ จํานวน ๑ หลัง ตําบลหนองอิ
เฒา 

๑๘ โครงการกอสรางอาคาร
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหนองอิ
เฒา 

เพ่ือเปนสถานท่ีใน
การบริการดาน
สาธารณสุข 

กอสรางอาคารโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองอิ
เฒาตามแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ 
ของกองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการชุมชน 
กระทรวงสาธารณสุข 

- - ๒,๙๖๕,๘๐๐ ๒,๙๖๕,๘๐๐ ๒,๙๖๕,๘๐๐ จํานวน
ประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

กอสรางอาคาร
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองอิเฒา 

สํานักงานปลัด/
โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองอิ

เฒา 

รวม ๑๘  โครงการ   - ๓๗๒,๕๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐ ๔,๑๑๗,๓๐๐    
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน     
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย  สังคมและบริการดานสาธารณสุข 
  ๓.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมบานใหผูยากไร 

เพ่ือใหผูยากไรมี
บานพักอาศัยถาวร 

ผูยากไรในเขตตําบล   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนบานท่ี
ซอมแซม 

ผูยากไรมีท่ีอาศัย
ถาวร 

กองชาง 

๒ กองทุนสงเสริมอาชีพ
รายไดใหแกผูสูงอายุ  ผู
พิการ  ผูปวยเอดสและ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือใหผูสูงอายุ  ผู
พิการ  ผูปวยเอดส  
และผูดอยโอกาส  มี
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวย
เอดส  และผูดอยโอกาส 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

ทําใหมีเงินทุนใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักงานปลัด 

๓ จัดตั้งกองทุนสงเคราะห
ศพผูยากไรภายในตําบล 

เพ่ือสงเคราะหการ
จัดการศพตาม
ประเพณีใหกับผู
ยากไร 

บุคคลท่ีไมมีผูอุปการะ
เลี้ยงดูหรือขาดแคลนทุน
ทรัพย 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

เปนการ
สงเคราะหการ
จัดการศพตาม
ประเพณ ี

สํานักงานปลัด 

๔ จัดสิ่งอํานวยความ เพ่ือจัดสิ่งอํานวยความ จัดสิ่งอํานวยความสะดวก - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนโครงการท่ี อํานวยความ สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๘๙- 
 

สะดวกใหแกคนพิการ
ภายในตําบล 

สะดวกใหกับคนพิการ ตาง ๆ  เชน  หองนํ้า  
ทางเดิน 

ดําเนินการ สะดวกใหกับคน
พิการ 

รวม ๔  โครงการ - - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๔.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การอยูเวรยามการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

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

ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
สําคัญ 

สํานักงานปลัด 

๒ ฝกอบรมและฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน  (อปพร.) 

เพ่ือเปนการใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน
ภัยเบ้ืองตน 

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน  (อปพร.) 

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

ผูเขาไดรับความรู  
ความสามารถ
ปองกันภัยไดอยาง
ดี 

สํานักงานปลัด/
สภ.ยางตลาด 

๓ โครงการอบรมปองกัน
และบําบัดฟนฟูผูตดิยา
เสพติด 

เพ่ืออบรมปองกันและ
บําบัดฟนฟูผูตดิยาเสพ
ติด 

จํานวนผูเขาอบรม  ๕๐  
คน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูตดิยา
เสพติดลดลง 

เปนการปองกัน
การระบาดยาเสพ
ติด 

สํานักงานปลัด 
 

๔ ฝกอบรมผูประสานพลัง
แผนดินและเยาวชน
ตอตานยาเสพตดิ 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพตดิ
ในชุมชน 

สรางเครือขายปองกันยา
เสพติดในชุมชน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูอบรม ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
เรื่องยาเสพติดและ

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๐- 
 

พิษภัยของยาเสพ
ติด   

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ  (TO  
BE  NUMBER  ONE) 

เพ่ือสรางเครือขาย
ปองกันยาเสพติด  
รณรงคปลุกจิตสํานึกและ
เสรมิสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใหแกเยาวชน 

เยาวชนเขารวมกิจกรรม
กับชมรมในการตอตานยา
เสพติดอยางตอเน่ือง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมมีระเบียบ  
วินัยและมคีวาม
รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม   

เกิดการรวมพลัง
ของทูบีนัมเบอร
วันในการรณรงค
ตอตานยาเสพตดิ   

สํานักงานปลัด 

๖ อบรมอาสาสมัคร
ปกปองสถาบัน  
(อสป.) 

เพ่ือปกปองสถาบันของ
ชาต ิ

อบรมอาสาสมัครหมูบาน
ละ  ๑๐  คน 

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

เปนการปกปอง
สถาบันของชาต ิ

สํานักงานปลัด 

๗ อบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบาน 

เพ่ือเปนผูชวยเจาหนาท่ี
ตํารวจดูแลรักษาความ
สงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน 

อบรมอาสาสมัครหมูบาน
ละ  ๑๐  คน 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนอาสาสมัคร
ตํารวจบานเพ่ิมข้ึน 

ชวยปองกันความ
สงบเรียบรอย
ภายในหมูบาน 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

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

เปนการลดและ
แกไขปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๑- 
 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๗  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ ฝกอบรมใบขับข่ีและ
วินัยจราจรใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูในวินัยจราจรและ
มีใบขับข่ี 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
ใบขับข่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความรู
ในวินัยจราจร
อยางถูกตองและมี
ใบขับข่ี 

สํานักงานปลัด 

๑๐ ติดตั้งกระจกสงทาง
โคงจราจร 

เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

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

เปนการลดการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

สํานักงานปลัด 

๑๑ โครงการกอสราง
อาคารศูนยสํานักงาน
ศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือเปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ตําบลหนองอิเฒา 

กอสรางอาคารคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ๑ ช้ัน หลังคา
มุงแผนเหล็กรีดรอน 
ขนาดอาคารกวาง ๔ 
เมตร ยาว ๕ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง 

- - ๒๒๙,๐๐๐ - - จํานวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน 

เปนสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือนตําบลหนองอิ
เฒา 

สํานักงานปลัด 

รวม ๑๑  โครงการ   - ๔๑๐,๐๐๐ 
 

๖๓๙,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐    

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๒- 
 

๑ อาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา 

เพ่ือใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบ   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการตําบลหนองอิเฒา 

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

เด็กนักเรยีนไดรับ
ประทานอาหาร
พอเพียงและมี
ประโยชน 

กองการศึกษา 
 

๒ คาวัสดุการศึกษา  (ราย
หัว)  สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   

เพ่ือชวยใหนักเรียน  
เขาใจการเรียนไดดีข้ึน
และพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิ  
ภาพ   

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน  วัสดุการศึกษา   
เครื่องเลนพัฒนาการ   

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

นักเรียนมสีื่อ  วัสด ุ 
และเครื่องเลนทํา
ใหมีพัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน   

กองการศึกษา 

๓ คาจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนหนองอิ
เฒาวิทยา 
 

เพ่ือใหเด็กไดดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหนองอิเฒาวิทยา 
 

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

เด็กนักเรยีนไดดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ใหเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๔ คาจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรยีนดงนอย
โนนสวรรค   
 

เพ่ือใหเด็กไดดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนดงนอยโนน
สวรรค   
 

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

เด็กนักเรยีนไดดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ใหเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๕ คาจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรียนหลักดาน
วิทยา 

เพ่ือใหเด็กไดดื่มนมทุก
วัน 

โรงเรียนหลักดานวิทยา - ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ จํานวนของนักเรียน
ท่ีไดรับอาหารเสรมิ  
(นม)   

เด็กนักเรยีนไดดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ใหเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖ คาจัดซื้ออาหารเสริม  
(นม)  โรงเรยีนดอนกลอย
โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ) 
 

เพ่ือใหเด็กไดดื่มนม
ทุกวัน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ) 
 

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

เด็กนักเรยีนไดดื่ม
นมทุกวัน  และทํา
ใหเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

๗ จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  เพ่ือใหเด็กไดดื่มนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนของ เด็กมพัีฒนาการ กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๓- 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการตําบลหนองอิ
เฒา 

ทุกวัน องคการตําบลหนองอิ
เฒา 

นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม  
(นม)   

ทางดานรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ   

 

๘ กอสรางปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหนา
อยูและไดมาตรฐาน 

กอสรางซอมแซมและ
ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

๙ จัดตั้งหองสมดุชุมชน/
โรงเรียน 

เพ่ือเปนแหลงวิชาการ
ของนักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชน 

กอสรางหอสมุดชุมชน
ตําบลหนองอิเฒา 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนผูมาใช
บริการ 

ทําใหนักเรียน  
นักศึกษา  
ประชาชนไดรับ
ความรู 

กองการศึกษา 
 

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิ
เฒาวิทยา 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนหนองอิเฒา
วิทยา 

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

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ   

กองการศึกษา 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนกลอยโนนชาด  
(พิลาศอุปถัมภ) 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด-โนนชาด  (พิลาศ
อุปถัมภ) 

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

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ   

กองการศึกษา 
 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนดงนอย
โนนสวรรค 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนดงนอยโนน
สวรรค 

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

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ   

กองการศึกษา 
 

๑๓ อุดหนุนโรงเรียนหลักดาน
วิทยา 

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนหลักดานวิทยา - ๒๐๔,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารกลางวัน   

เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ   

กองการศึกษา 
 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๔- 
 

๑๔ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัด  
สพฐ. 

เพ่ือสนับสนุนกิจการ
การศึกษาโรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด  สพฐ. 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
นักเรียนท่ีไดรับ
การศึกษา   

เพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 
 

๑๕ อบรมและพัฒนาผูดูแล
เด็ก 

เพ่ือสงผูดูแลเด็ก
อบรมตามหลักสูตร
ตาง ๆ 

ผูดแูลเด็ก  ๑๒  คน - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากร
ของ  ศพด.ท่ี
ไดรับพัฒนา   

บุคลากรของ  ศพด.
ไดรับพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง   

กองการศึกษา 
 

๑๖ กอสรางเสาธงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือเปนท่ีทํากิจกรรม
สําหรับนักเรียน 

เด็กเล็กในตําบลหนองอิ
เฒา 

- ๒๐,๐๐๐ - - - กอสรางเสาธง
จํานวน  ๑  ตน 

เปนสถานท่ีสําหรับ
ทํากิจกรรมนําเสาธง 

กองการศึกษา 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน
ภายนอกอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความปลอดภัยและรม
รื่นในการทํากิจกรรม
ของเด็ก 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒา 

- ๗๐,๐๐๐ - - - ปรับปรุงภูมิทัศน
อยางนอย  ๑  
ครั้ง 

เด็กมสีถานท่ีใน
การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 
 

๑๘ ตอเติมอางลางหนา
แปรงฟนสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือฝกใหเด็กสามารถ
รักษาความสะอาดของ
ตนเอง 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒา 

- - ๕๐,๐๐๐ - - กอสรางอางลางนํา เปนการฝกให
เด็กสามารถ
รักษาความ
สะอาดของ
ตนเอง 

กองการศึกษา 

๑๙ ปรับปรุง/ตอเตมิ
หองนํ้าภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือใหเด็กรูจักขับถาย
อยางถูกสุขลักษณะ 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหนองอิเฒา 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ตอเติมใหนํ้าให
เพียงพอ 

เปนการฝกให
เด็กรูจักขับถาย
อยางถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 
 

๒๐ โครงการจดัซื้อสื่อการ เพ่ือใหมีเทคโนโลยีท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ เด็กในศูนยพัฒนา สามารถชวย กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๕- 
 

เรียนการสอน (DLTV) 
และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ี
ใชประกอบ 
การเรยีนการสอน 

ทันสมัยมาใชในการ
เสรมิประสบการณ
ใหกับเด็ก   

ตําบลหนองอิเฒา เด็กเล็กไดรับการ
พัฒนาดานตางๆ 
เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาระบบ
การเรยีนการ
สอนไดดีข้ึน 

 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๑  พัฒนาคนและสังคมท่ีมคุีณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๑  แผนงานการศึกษา     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือจัดหาวัสดุและ
อุปกณใหกับเด็ก
นักเรียนภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา 

- ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จํานวนนักเรียน เปนการสงเสรมิ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตําบล
หนองอิเฒา 
ใหมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

๒๒ โครงการปรับปรุง
ระบบนํ้าประปาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือใหมีนํ้าประปาท่ีใส
สะอาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
ตําบลหนองอิเฒา 

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

มีนํ้าประปาท่ีใส
สะอาดไวใช
ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
 

๒๓ โครงการตอเติมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือตอเติมและ
ก้ันหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหนา
อยูและไดมาตรฐาน 

ตอเติมและก้ันหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

กองการศึกษา 
 

รวม ๒๓  โครงการ    ๔,๐๕๘,๐๐๐ ๖,๗๔๓,๖๐๐ ๓,๙๑๕,๔๐๐ ๓,๙๑๕,๔๐๐    

 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๖- 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สงเสริมสนับสนุน
ปราชญชาวบานและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมให
นักเรียนและคนใน
ชุมชนไดมีความรู
เก่ียวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ใหความรูในภูมิปญญา
ทองถ่ินดานตาง ๆ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนปราชญ
ชาวบาน 

เปนการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

๒ บรรพชาสามเณรและ
อุปสมบทภาคฤดูรอน
ภายในตําบล 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดศึกษาธรรม  
ศาสนา 

เด็กนักเรยีนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบล 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ทําใหเด็กมี
ความรู  มีวินัย
ดานธรรม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

สงเสริมประเพณีท่ีสืบ
ทอดมาตั้งแตครั้ง
โบราณและสราง
ความสัมพันธท่ีดีใน
ชุมชน 

จัดงานประเพณลีอยกระทง - ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
วัฒนธรรมท่ีดสีืบ
ตอกันมาและ
รักษาประเพณีท่ี
ดีไว 

กองการศึกษา 

๔ โครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต 

เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม
ท่ีดีงามของประชาชน 

จัดงานประเพณีรดนํ้าดําหัว
ผูสูงอายุเน่ืองในประเพณี
สงกรานต 

- ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

เปนการรดนํ้าดํา
หัวผูใหญและเปน
การรักษา
วัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

๕ โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

เพ่ือสรางความสามัคคี
ในชุมชนและสงเสริม
ประเพณ ี

จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ - ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและรักษา
ประเพณีท่ีดีงาม 

กองการศึกษา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๗- 
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖ โครงการจดังานประเพณี

วันเขาพรรษา 
เพ่ือสงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชน 

จัดซื้อเทียนพรรษาถวาย
วัดตามประเพณีวัน
เขาพรรษา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนในตําบล
มีใจรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตอไป 

กองการศึกษา 

๗ โครงการจดังานประเพณี
บุญมหาชาต ิ

เพ่ือสงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตอไป 

กองการศึกษา 

๘ จัดงานวันมาฆบูชา เพ่ือสงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันมาฆบูชา - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตอไป 

กองการศึกษา 

๙ จัดงานวันวิสาขบูชา เพ่ือสงเสริมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของชุมชน 

จัดงานวันวิสาขบูชา - 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนรักใน
พระพุทธศาสนา
และสบืสาน
วัฒนธรรมสบืตอไป 

กองการศึกษา 

๑๐ จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรม
เดือนละ  ๑  
ครั้ง 

เปนการอนุรักษ
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาต ิ

เพ่ือใหเด็กไดรูจัก
บทบาทหนาท่ีและได
มีโอกาสแสดงออก
รวมท้ังยังได

จัดกิจกรรมจํานวน  ๑  
ครั้ง 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนนักเรียน
ท่ีเขารวม
กิจกรรม 

เด็กไดรูจักบทบาท
หนาท่ีและไดมี
โอกาสแสดงออก
รวมท้ังยังได

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๘- 
 

แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวางเด็ก
ดวยกัน 

แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวางเด็ก
ดวยกัน 

๑๒ สนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ  ของสภา
วัฒนธรรมตําบลหนองอิ
เฒา 

สภาวัฒนธรรมตาํบล
หนองอิเฒา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จัดกิจกรรมปละ  
๑  ครั้ง 

สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ  ของสภา
วัฒนธรรมตําบล
หนองอิเฒา 

กองการศึกษา 

๑๓ สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันฟุตบอล 

เพ่ือสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ
ผูเขารวมกิจกรรม 

แขงขันฟุตบอล  จํานวน  
๑  ครั้ง 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๔ จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนท่ี 

เพ่ือใหเด็กไดทํา
กิจกรรมรวมกัน 

เด็กและเยาวชนตําบล
หนองอิเฒา 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

เด็กไดทํากิจกรรม
รวมกัน 

กองการศึกษา 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภมูิปญญาทองถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ แขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบล 

เพ่ือสรางความสามัคคี
เพ่ือหมูคณะและใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนโดยไมหันไป
สนใจยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬาของ
ประชาชนและเยาวชน 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนใหความ
สนใจในการออก
กําลังกายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

๑๖ แขงขันกีฬาเช่ือม
สัมพันธ  กีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ 

เพ่ือสรางความสามัคคี
ในหมูคณะและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
โดยไมหันไปสนใจยา

แขงขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ
ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนใหความ
สนใจในการออก
กําลังกายเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๙๙- 
 

เสพติด 
๑๗ สนับสนุนกิจกรรมของ

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบล 

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน
มีความสามัคคีเกิดการ
เรียนรู  สรางเสริม
ประสบการณ 

เยาวชนในเขตตําบล
หนองอิเฒา 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

เกิดความสามัคคี  
เกิดการเรียนรู  
สรางเสริม
ประสบการณ 

กองการศึกษา 

๑๘ อบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน 

เปนการสงเสรมิ
จริยธรรมท่ีดีงามใหแก
เด็กและเยาวชน 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ
ในการอบรม 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
จริยธรรมอันดีงาม 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกอสรางสนาม
กีฬาแบบมาตรฐานและ
ไฟฟาแสงสวาง บาน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๒ 

เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผอน 

กอสรางลานกีฬาปองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงคฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เปนสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๒๐ โครงการกอสรางสนาม
กีฬากลางโรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด 

เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผอน 

กอสรางลานกีฬาปองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงคฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เปนสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๒๑ โครงการกอสรางลาน
กีฬาชุมชน บานดงนอย  
หมูท่ี ๕ ขาง กศน.
ตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผอน 

กอสรางลานกีฬาปองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงคฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เปนสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๒๒ โครงการกอสรางลาน
กีฬาชุมชน บานโนน
สวรรค  หมูท่ี ๘ 

เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและพักผอน 

กอสรางลานกีฬาปองกัน
ยาเสพตดิแบบมาตรฐาน
ลานกีฬาอเนกประสงคฯ 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ - - ลานกีฬาตรงตาม
แบบมาตรฐาน 

เปนสถานท่ีในการ
ออกกําลังกาย 

กองการศึกษา/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๐- 
 

รวม ๒๒  โครงการ    ๖๙๐,๐๐๐ ๘,๕๓๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฟนฟูปาชุมชน   ๑.เพ่ือฟนฟูปาไม
ชุมชนตามสภาพ
ธรรมชาติใหมีความ
สมบูรณ   
๒.เพ่ือสงเสรมิการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่ง  
แวดลอม   

จัดโครงการเพ่ือฟนฟู
สภาพธรรมชาติและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

๑.ประชาชนมี
สวนรวมในการ
ฟนฟูสภาพ
ธรรมชาต ิ  
๒.สามารถพัฒนา
เปนแหลง
ทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ   

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรต ิ  

เพ่ือสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   

จัดโครงการปลูกตนไมเพ่ือ
ฟนฟูสภาพธรรมชาติและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูมสีวนรวม
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   

ประชาชนมีสวน
รวมในการฟนฟู
สภาพธรรมชาติ
ใหอุดมสมบูรณ   

สํานักงานปลัด 

๓ จัดกิจกรรมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการสราง
จิตสํานึกท่ีดีใหกับ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๑- 
 

และสิ่งแวดลอม 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ อบรมโครงการเมืองสวย
ใสไรมลพิษ 

เพ่ือจัดรูปแบบการ
กําจัดขยะมลูฝอยและ
ขยะตาง ๆ  ภายใน
ชุมชน 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ๑๑  หมูบาน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการจัดการ
ขยะใหมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

๕ จัดทําโครงการรณรงค
เพ่ือกําจัดขยะ 

เพ่ือใหความรูการ
กําจัดขยะมลูฝอย
อยางถูกวิธี 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ๑๑  หมูบาน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการจัดการ
ขยะใหมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

๖ คาใชจายในการคุมครอง 
ดูแล บํารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ควบคมุและ
ลดมลพิษ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือ
กําจัดขยะมลูฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และนํ้าเสีย 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา  ๑๑  หมูบาน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการจัดการ
ขยะใหมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 

 รวม  ๖  โครงการ    ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจงัหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๒- 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางฝาย
กันนํ้าและชะลอนํ้าลํา
หวยกุดวังไทร 

เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร  
อุปโภค  บริโภคในชวงฤดูแลง 

กอสรางฝายกันนํ้าและ
ชะลอนํ้า 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหพ้ืนท่ี
การเกษตรไม
ถูกนํ้าทวมขัง  
และเก็บกักนํ้า
ไวใชในฤดูแลง 

กองชาง 
อบจ.กาฬสินธุ 

๒ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนหนองคอเพ่ือ
พัฒนาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวพักผอน
พรอมขยายเขตไฟฟา
แสงสวาง (บ าน
หนองอิเฒา หมูท่ี ๑) 

เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า  ไวทํา
การเกษตรอยางพอเพียง 

กอรางซุมศาลา ๓ หลัง 
ทางเดินคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บันไดลงสระ 
ปายช่ือ พรอมติดตั้ง
ไฟฟาแสงสวาง ๙ เมตร  
ก่ิงเดียว 

- - ๑,๒๒๙,๐๐๐ - - เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า  
ไวทําการเกษตร
อยางพอพียง 

ขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบ
หนองนํ้า  
ปลูกไมยืนตน   

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๓ โครงการขุดลอก
หนองคอ 

เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า   
ไวทําการเกษตรอยางพอเพียง 

ขุดลอกหนองคอ 
ปริมาณดินดินขุด 
๓๖,๑๓๖ ลูกบาศก
เมตร   

- - ๑,๘๐๖,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน   
มีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ   

ประชาชนมีนํ้า
ไวทําเกษตร
พอเพียง
รวมท้ังใชเปน
ท่ีพักผอน
หยอนใจ 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอก
และปรับปรุงภูมิ

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชอุปโภค  
บริโภคในฤดูแลง 

ขุดลอกหนองจาน
เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน 

- - ๑,๐๘๙,๐๐๐ - - จํานวน
ครัวเรือน  มีนํ้า

ทําใหประชาชนมีนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๓- 
 

ทัศนหนองจาน 
บานโนนชาด   
หมูท่ี  ๓ 

ลึก ๓.๓๕ เมตร 
หรือปริมาณดินขุด 
๓๘,๑๘๙ ลูกบาศก
เมตร 

ใชอยาง  
เพียงพอ   

แลง ปกครองทองถ่ิน 

๕ โครงการขุดลอก
และปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองทุม  หมู
ท่ี  ๘ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชอุปโภค  
บริโภคในฤดูแลง 

ขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศนรอบหนอง
นํ้า  ปลูกไมยืนตน   

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวน
ครัวเรือน  มนํ้ีา
ใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมีนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง 

๖ โครงการขุดลอก
หนองนาเหลา บาน
ดงนอย  หมูท่ี ๔ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใชอุปโภค  
บริโภคในฤดูแลง 

ขุดลอกหนอง กวาง 
๖๐ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร ลึก ๓ เมตร 
หรือปริมาณดินขุด 
๑๙,๐๙๔ ลูกบาศก
เมตร 

- - ๕๔๐,๐๐๐ - - จํานวน
ครัวเรือน  มีนํ้า
ใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมีนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดู
แลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการขุดลอกหนองเดิ่น
บานดงนอย  หมูท่ี  ๕ – 
หวยวังไทร  บานดอน
กลอย หมูท่ี  ๖ 

เพ่ือเก็บกักเก็บนํ้า  
ไวทําการเกษตร
อยางพอเพียง 

ขุดลอกหนอง จํานวน ๕ 
ไร ลึก ๓ เมตร  

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน   
มีนํ้าใชอยางเพียงพอ   

เพ่ือเก็บกักเก็บ
นํ้า  ไวทํา
การเกษตร
อยางพอเพียง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๘ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
รอบหนองบาน หนองอิ
เฒา หมูท่ี ๑,๒,๙ 

เพ่ือเปนสถานท่ีออก
กําลังกายและ

กอสรางสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

- - ๕,๕๑๙,๐๐๐ - - จํานวนประชาชนท่ี
ไดรับประโยชน 

เปนสถานท่ีใน
การออกกําลัง

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๔- 
 

พักผอน กายและ
พักผอน 

ปกครองทองถ่ิน 

๙ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศนหนอง
บาน บานหลักดาน  
หมูท่ี ๑๑ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองบาน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  เพียงพอ   

ทําใหประชาชน
มีนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใน
ฤดูแลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๑๐ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศนหนอง
สระพัง  บานหลักดาน  
หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองสระพัง 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  เพียงพอ   

ทําใหประชาชน
มีนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใน
ฤดูแลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศนหนองแห 
บานหลักดาน หมูท่ี  ๑๑ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองแห 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๑๒ โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศนหนองคํา 
บานดงนอย  หมูท่ี  ๕ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนองแห 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

๑๓ โครงการขุดลอกคลอง
นํ้าปาภายในตําบล 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกคลองนํ้าปาใชใน
การเกษตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี
นํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแลง 

กองชาง 

๑๔ โครงการขยายเขตคลอง
ชลประทาน  (สาย  ๑๐๖)  

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน

ขุดลอกและขยายเขต
คลองชลประทานเพ่ือใช

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  มี ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือการเกษตร

กองชาง 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๕- 
 

และภายในตําบลหนองอิ
เฒา 

ฤดูแลง ในการเกษตร นํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ในฤดูแลง 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.  ยุทธศาสตรพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการขุดลอกหนองแสง 
บานดงนอย  หมูท่ี ๔ 

เพ่ือเก็บกักนํ้าไวใช
อุปโภค  บริโภคใน
ฤดูแลง 

ขุดลอกหนอง กวาง ๖๐ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก 
๓ เมตร หรือปริมาณดิน
ขุด ๑๙,๐๙๔ ลูกบาศก
เมตร 

- - ๕๔๐,๐๐๐ - - จํานวนครัวเรือน  
มีนํ้าใชอยาง  
เพียงพอ   

ทําใหประชาชนมี
นํ้าเพ่ือการเกษตร
ในฤดูแลง 

กองชาง/ 
กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

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

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๖- 
 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนเพ่ืออบรม
พัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ภายในองคกรใหดี
ข้ึน 

พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
การอบรม 

เพ่ือเกิดความ
เขาใจในวิธีการ
ทํางานท่ีทันสมัย
และเปนปจจุบัน
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิก
ทองถ่ิน  ขาราชการ  
พนักงาน   

เพ่ือสรางวิสยัทัศนท่ี
ดีในการทํางานให
สอดคลองกับงานท่ี
ทําอยูประจํา 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
การอบรม 

ผูบริหารทองถ่ิน
เขาใจบทบาทและ
หนาท่ีของตนมาก
ข้ึนรวมท้ังการ
บริหารงานเปนไป
ดวยความถูกตอง 

สํานักงานปลดั 

๓ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือเปนคาเบ้ียเลี้ยง  
คาท่ีพัก  และ
คาใชจายอ่ืนของ  
คณะผูบริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
การอบรมตาม
หลักสตูรตาง ๆ 

เปนการเพ่ิม
ศักยภาพของ
บุคลากรตางๆ 

อบต. 
หนองอิเฒา 

 

๔ คารับรองในการประชุมสภา
ทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตางๆ   

เพ่ือจายเปนคารับ
รอคณะกรรมการ 
ชุดตาง ๆ 

คณะกรรมการ  และ
อนุกรรมการชุดตาง ๆ 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
ประชุม 
 

เปนการตอบแทน
คณะกรรมการ
ตางๆ 

สํานักงานปลัด 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๗- 
 

๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน  
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน
เปนกรณีพิเศษ   

เพ่ือจายเปนเงิน
ประโยชนตอบแทน
อ่ืน  สําหรับ
พนักงานสวน
ทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําป)   

พนักงานสวนตําบล - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนงบประมาณ
ท่ีเบิกจายแลวเสร็จ 

เปนการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับ
พนักงาน 

สํานักงานปลัด 

๖ จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือการดําเนินการ
ออกประเมินภาษี
และจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีของ  อบต.
หนองอิเฒา 

พ้ืนท่ีเขตตําบลหนองอิเฒา - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนงบประมาณ
ท่ีสามารถจดัเก็บได 

ทําใหการเก็บภาษี
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๗ ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม
ภายในตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ภายในตําบลหนองอิ
เฒาใหมีความ
สะอาด 

ตําบลหนองอิเฒา - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้ง
ดําเนินการ   

เกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
ภายในสํานักงาน
เพ่ือใหงานเปนไป
อยางเรียบรอย 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ คาใชจายในการจัดหา เพ่ือจัดซื้อพวงมาลัย  งานรัฐพิธีตาง ๆ - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม เปนการจัดซื้อ สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๘- 
 

พวงมาลัย  พานพุมดอกไม
สด  และพวงมาลา 

พานพุมดอกไมสด  
และพวงมาลา 

และรัฐพิธีท่ีจัดข้ึน พวงมาลัย  พวง
มาลาในการจัด
งานรัฐพิธีตาง ๆ 

๙ คาใชจายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพ่ือรวมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในโอกาสตาง ๆ   

กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือเฉลมิ
พระเกียรต ิ

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติท่ี
จัดข้ึน 

ประชาชนได 
แสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีตอ
สถาบัน 

สํานักงานปลัด 

๑๐ คาใชจายในการรับเสด็จ เพ่ือเปนคาใชในการ
รับเสด็จ 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒา - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชน
ท่ีเขารับเสด็จ 

เปนการแสดง
ความจงรักภักด ี

สํานักงานปลัด 

๑๑ คาใชจายในการเลือกตั้ง
ท่ัวไปและเลือกตั้งซอม 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ท่ัวไปและเลือกตั้ง
ซอม  ของ  อบต.
หนองอิเฒา 

ตําบลหนองอิเฒา  ๑๑  
หมูบาน 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีมาใช
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 

สํานักงานปลัด 

๑๒ คาใชจายวางผังเมืองและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือ
ชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาวางผัง
เมืองหรือปรับปรุงผัง
เมืองรวมหรือชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพ   

พ้ืนท่ีตําบลหนองอิเฒา  ๑๑  
หมูบาน 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การวางผังเมืองได
มาตรฐาน 

เปนการวางผัง
เมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓ สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

เพ่ือสนับสนุน
โครงการตามแนว
พระราชดําร ิ

31พ้ืนท่ีตําบลหนองอิเฒา  ๑๑  
หมูบาน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม/
โครงการท่ีจดัตาม
พระราชดําร ิ

เปนการนํา
โครงการตาม
พระราชดําริไปใช
ใหเกิดประโยชน 

สํานักงานปลัด 

๑๔ โครงการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรยีม

เพ่ือพัฒนาความรูของ
บุคลากรภายใน

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล  

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
โครงการ   

เปนการเตรียม
ความพรอมเพ่ือสู

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๐๙- 
 

ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

องคการบริหารสวน
ตําบลเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

พนักงานจาง  ประชาคมอาเซียน 

๑๕ คาใชจายในการจัดงานรัฐ
พิธี 

เพ่ือจัดงานกิจกรรม
เก่ียวกับงานรัฐพิธี   

จัดงานกิจกรรมเก่ียวกับงาน
รัฐพิธีตาง ๆ 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
โครงการ   
 

เปนการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบัน 

สํานักงานปลัด 

๑๖ การจัดประชุมสภาสัญจร  
ประชาคมหมูบาน  
ประชาคมตาํบล   

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวเปนแนวทาง
ในการจัดทํา
ขอบัญญัติ   

ออกประชาคม  ๑๑  
หมูบาน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

ชุมชนไดรับ
ผลประโยชน
รวมกันและ
กอใหเกิดความ
รวมมือท่ีดีใน
สังคมและชุมชน   

สํานักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗ จัดทําโครงการอําเภอยิม้
เคลื่อนท่ี 

เพ่ือออกบริการประชาชนนอก
สถานท่ีรวมกับสวนราชการอ่ืน 

ออกบริการ
ประชาชนรวมกับ
สวนราชการอ่ืน 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการบริการ
ประชาชนรวมกับ
สวนราชการอ่ืน 

สํานักงานปลัด 

๑๘ อบรมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายใหกับประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒา 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจใน
กฎหมายมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๑๙ จัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพ่ือสรางจิตสํานึกอันถูกตอง
เก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒา 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 

๒๐ จัดตั้งศูนยปรองดอง เพ่ือปลูกฝงใหประชาชนมี จัดอบรมและ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม เปนการลดความ สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๐- 
 

สมานฉันทระดับทองถ่ิน ความรูในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและลดความ
ขัดแยงภายในสังคม 

กิจกรรมกรรมตาง ๆ  
เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 

โครงการ   ขัดแยงภายในสังคม 

๒๑ กอสรางหองกิจการสภา เพ่ือเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของ
สภาองคการบริหารสวนตาํบล
หนองอิเฒา 

สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

- - ๒๐๐,๐๐๐ -  จํานวนผูไดรับ
ประโยชน 

เปนสถานท่ี
ปฏิบัติงานของสภา
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา 

สํานักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒ คาใชจายในการจัด
กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติและสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการรักนํ้า  รักปา  
รักษาแผนดิน 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม 
โครงการรักน้ํา  รัก
ปา  รักษาแผนดิน   

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีเขา
รวมกิจกรรม 

เปนการอนุรักษปา 
ไม  แหลงนํ้า  

สํานักงานปลัด 

๒๓ กอสรางอาคารท่ีทําการ
สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ือเปนสถานท่ีทํางาน
และบริการประชาชน
ผูมาตดิตอราชการ 

กอสรางอาคารท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา   

 - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ
เพ่ิมข้ึน 

เปนสถานท่ีทํางาน
และบริการ
ประชาชน 

กองชาง 

๒๔ โครงการปรับปรุงและ
ตอเติมอาคารหอประชุม
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ือเปนคาปรับปรุง
และตอเติมอาคาร
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตําบล
หนองอิเฒา 

ปรับปรุงและตอเติมอาคาร
หอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลหนองอิเฒา 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ีใช
ทํากิจกรรม 

เปนสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ  

กองชาง 

๒๕ การปองกันและการ เพ่ือปองกันและการ จัดอาสาสาสมัครระวังไฟปา - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จัดกิจกรรมปละ  เปนการปองกันไมให สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๑- 
 

ควบคุมไฟปา ควบคุมไฟปา ๒  ครั้ง เกิดไฟปา 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖ คาจางเหมาบริการ เพื่อเปนคาใชจายในการ
จางเหมาบริการและจาง
เหมาแรงงานตาง ๆ 

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

เปนการใหไดมาซึ่ง
บริการ 

อบต. 
หนองอิเฒา 

 
๒๗ อุดหนุน อบต.คลองขาม  

ตามโครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนศูนยปฏบิัติการรวม 
ในการชวยเหลือประชาชน 
ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นระดับอําเภอ 

เพื่อ 
จัดทําศูนยปฏบิัติการ 
รวมในการชวยเหลือประชา 
ชนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ 

อบต.คลองขาม - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
โครงการ   
 

ประชาชนไดรับ 
การบริการท่ีด ี

สํานักงานปลัด 

๒๘ โครงการกอสรางหองเก็บ
เอกสารและพัสด ุ

เพ่ือเปนท่ีจัดเก็บ
เอกสารและพัสดุทาง
ราชการ 

กอสรางหองขนาดกวาง ๕ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - จํานวนเอกสาร
ของทาง
ราชการ 

เอกสารทางราชการ
เปนระเบียบ คนหา
ไดงาย และไมชํารุด
เสียหาย 

กองคลัง 

๒๙ โครงการออกประเมิน
ภาษีและจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

เพ่ือออกบริการจัดเก็บ
ภาษีใหกับประชาชน 

ออกบริการจัดเก็บภาษี
ใหกับประชาชน จํานวน ๑๑ 
หมูบาน 

- ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ตอการ
ใหบริการ 

เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน 

กองคลัง 

๓๐ คาสมนาคณุกรรมการ
สอบสวนวินัยและสอบ
ละเมิด 

เพื่อจายเปนเงินคา
สมนาคุณกรรมการ
สอบสวนวินยัและสอบ
ละเมิดพนักงานสวน
ทองถิ่น 

กรรมการสอบสวนวินัยและ
สอบละเมิดพนักงานสวน
ทองถ่ิน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนกรรมการ
สอบสวนวินยัและ
สอบละเมิด 

เปนเงินคาสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัย
และสอบละเมิด
พนักงานสวนทองถิ่น 

สํานักงานปลัด 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ  ผ.  ๐๒ 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๒- 
 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการ อบต.สัญจรเพื่อ
ออกบริการประชาชนนอก
สถานที่รวมกับสวนราชการ
อื่น  

เพื่อออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่
รวมกับสวนราชการอื่น 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒา - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการบริการ
ประชาชนรวมกบั
สวนราชการอื่น 

สํานักงานปลัด 

๓๒ โครงการสรางความรู ความ
เขาใจใน พรบ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจใน
พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประชาชนตําบลหนองอิเฒา - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและ
ปฏิบัติหนาที่ตาม 
พรบ.ขอมูลขาวสาร
ไดอยางถูกตอง 

สํานักงานปลัด 

๓๓ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม ใหกับคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบล 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

เปนการนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม 

สํานักงานปลัด 

๓๔ โครงการอนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ 

เพื่อสรางความเขาใจ 
และตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชตางๆที่มีใน
ประเทศไทย 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  คณะครู  นักเรียน และ
ประชาชนในตําบลหนองอิ
เฒา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม
โครงการ   

 สํานักงานปลัด 

รวม ๓๔  โครงการ   - ๓,๒๗๕,๐๐๐ ๙,๓๓๐,๐๐๐ ๓,๓๓๐,๐๐๐ ๓,๓๓๐,๐๐๐    
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานงบกลาง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ  ผ.  ๐๒ 
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๑ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ  ใหกับ
ผูสูงอาย ุ  

ผูสูงอายุภายในตําบล
หนองอิเฒาท่ี  ไดรับ
การข้ึนทะเบียน   

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายผุูเงินทุน
ไวใชในยามจําเปน 

สํานักงานปลัด 

๒ เบ้ียยังชีพผูพิการ   เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ  ใหกับผู
พิการ   

ผูพิการภายในตําบล
หนองอิเฒาท่ี  ไดรับ
การข้ึนทะเบียน   

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

ผูพิการเงินทุนไว
ใชในยามจําเปน 

สํานักงานปลัด 

๓ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเบ้ียยังชีพ  ใหกับ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสภายใน
ตําบลหนองอิเฒา   

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
เบ้ียยังชีพ 

ผูปวยเอดสมี
เงินทุนไวใชในยาม
จําเปน 

สํานักงานปลัด 

๔ สมทบกองทุนจัด
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน  “ออมวัน
ละบาท” 

ประชาชนตําบล
หนองอิเฒา  ๑๑  
หมูบาน 

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

ทําใหมีการออม
และเปนการสราง
สวัสดิการใหชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๕ สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
งบประมาณท่ี
สมทบกองทุน 

ขาราชการไดมี
สวัสดิการอยาง
ท่ัวถึง 

อบต. 
หนองอิเฒา 

๖ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนใหแก
พนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล 

พนักงานจางของ
องคการบริหารสวน
ตําบล  

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนคนท่ีไดรับ
ประโยชน 

พนักงานจางไดรับ
สวัสดิการท่ัวถึง 

อบต. 
หนองอิเฒา 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๔  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี   ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี 
๗.  ยุทธศาสตรพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
  ๗.๑  แผนงานงบกลาง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ เงินสํารองจาย เพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปนเรงดวน   
แกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน รวมถึง 
สาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิด

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนท่ี
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

แกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน รวมถึง 
สาธารณภัย
ตางๆ ท่ีเกิดจาก

อบต. 
หนองอิเฒา 

แบบ  ผ.  ๐๒ 



-๑๑๔- 
 

จากธรรมชาต ิ  ธรรมชาต ิ  
๘ สมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

ประชาชนตําบลหนองอิ
เฒา 

- ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนคนท่ี
ไดรับประโยชน 

ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขท่ี
เหมาะสม 

อบต. 
หนองอิเฒา 

๙ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
ประกันสังคมใหแก
พนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล  

พนักงานจางของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 

- ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนพนักงาน
จางท่ีไดรับ
ประโยชน 

พนักงานจางไดรับ
ประโยชนและ
ความคุมครอง 

อบต. 
หนองอิเฒา 

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

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานคํามะยาง   
หมูท่ี  ๗  –  ตําบล
ยางตลาด  อําเภอ

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  ๔  
เมตร 
ชวงท่ี  ๑  บานคํามะยาง  หมูท่ี  ๗–  บาน
ดอนกลอย  หมูท่ี  ๖  ยาว  ๕,๕๐๐  เมตร 
ชวงท่ี  ๒  บานดอนกลอย   

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

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 
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ยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ 

หมูท่ี  ๖  –ตําบลยางตลาด  ยาว  ๒,๒๖๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ถมลกูรังขางละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม
นอยกวา  ๓๑,๐๔๐  ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมอืงนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานโนนชาด   
หมูท่ี  ๓  –  บานหนองโก  
ตําบลโคกพระ  อําเภอกันทร
วิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  ๔  
เมตร  ยาว  ๔,๐๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลทางขางละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  
๑๖,๐๐๐  ตารางเมตร   

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

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานดงนอย   
หมูท่ี  ๕  –  บานคําไฮ  
ตําบลหนองตอกแปน  
อําเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  ๔  
เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลทางขางละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  
๑๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

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

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานหลักดาน   
หมูท่ี  ๑๑  –  บานลิ้นฟา  
ตําบลกุดไสจอ  อําเภอกันทร
วิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  ๔  
เมตร  ยาว  ๑,๔๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  ถมลูกรังไหลทางขางละ  ๐.๕๐  เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา  ๕,๖๐๐  
ตารางเมตร   

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

ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 
 



-๑๑๖- 
 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานดงนอย   
หมูท่ี  ๔  –  บานโคกสาย  
ตําบลหนองตอกแปน  อําเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  
๔  เมตร  ยาว  ๒,๓๓๗  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังไหลทางขางละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม
นอยกวา  ๙,๓๘๔  ตารางเมตร   

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

อบจ.
กาฬสินธุ 

๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
หนองอิเฒา  หมูท่ี  ๙  –  
กิโลเมตรท่ี  ๕  อําเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  
๕  เมตร  ยาว  ๑,๔๕๖  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  ถมลูกรังไหลทางขางละ  
๐.๕๐  เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม
นอยกวา  ๗,๒๘๐  ตารางเมตร   

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

ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

อบจ.
กาฬสินธุ 

๗ กอสรางสะพานเช่ือมตอ
ระหวางหมูบาน  บานดงนอย  
หมูท่ี  ๔  –  บานโนนสวรรค  
หมูท่ี  ๘ 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางสะพาน  จํานวน  ๑  แหง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว
ของสะพาน
และพ้ืนท่ี
กอสราง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

ทางหลวง
ชนบทจังหวัด

กาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๓  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ใหเปนเมืองนาอาศัย  นาทองเท่ียว  และนาลงทุน 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 

แบบ  ผ.  ๐๒/๑ 
 



-๑๑๗- 
 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดท่ี  ๕  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ กอสรางสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กขามหวยปลาหลด  
จากบานโนนชาด  หมูท่ี  ๓  
–  บานดอนยูง 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กอสรางสะพาน  
จํานวน  ๑  แหง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
สะพานและ
พ้ืนท่ีกอสราง 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

ทางหลวง
ชนบทจังหวัด

กาฬสินธุ 

๙ สูบนํ้าดวยพลังงานทดแทน
และสบูนํ้าดวยระบบทอ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ไวอุปโภค  บรโิภค  
และทําการเกษตร 

วางทอสูบนํ้า  
พรอมจัดหาเครื่อง
สูบนํ้าดวยพลังไฟฟา   

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีกอสราง ประชาชนมีนํ้าใช
ในการอุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ 

๑๐ ปรับปรุงซอมแซมถนน 
ลาดยางสาย  ภายในตําบล
หนองอิเฒา 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง   

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

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

๑๑ ปรับปรุงระบบกรองนํ้า  
ประปาหมูบาน  บานหนองอิ
เฒา  หมูท่ี  ๙ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
กรองนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบกรองนํ้าให
พรอมใชงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูไดรับ
ประโยชน 

แกไขปญหาระบบ
การผลิตนํ้าประปา 

อบจ.กาฬสินธุ 

๑๒ โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง   

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

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

๑๓ ขยายไหลทางถนนลาดยาง
สาย  กส  ๒๐๕๘  และ
ภายในตําบลหนองอิเฒา 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงซอมแซม
และขยายไหลทาง
ถนนลาดยาง   

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกว างของ
ไหลทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

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



-๑๑๘- 
 

สวนท่ี  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบ
การประเมินผลระดับใด 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน 
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประกอบดวย 

๑.๑.๑ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน 
๑.๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย 
    (๑) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ คะแนน 
    (๒) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 
    (๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 
    (๕) กลยุทธ ๕ คะแนน 
    (๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 
    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
    (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
    (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 
    (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 

๒.๑.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๔ ยุทธศาสตรและแผนงาน ๑๐ คะแนน 
๒.๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย 



-๑๑๙- 
 

    (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
    (๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 
    (๓) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง ๕ คะแนน 
    (๔) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 
    (๕) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ๕ คะแนน 
    (๖) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
    (๗) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน 
    (๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
    (๙) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ คะแนน 
    (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
    (๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ คะแนน 
    (๑๒) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน 
    คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
๓.๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐  คะแนน 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕  คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร ๖๕  คะแนน  ประกอบดวย 
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
๓.๕ กลยุทธ (๕) 
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

 รวมคะแนน ๑๐๐ 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ  จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ  ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ  ๘  เกณฑ  ดวยกันคือ 
 ๑.  เกณฑความกาวหนา  (Progress) 
 เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน  การประเมิน
ความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา  การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
หรือไม  เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง  ประกอบดวยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา  เปนการดูสัดสวนของผลผลิต  (Outputs)  ของ 
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนท่ีสรางได  จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร  สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง  เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด 
      ๒)  จํานวนกิจกรรมแลวเสรจ็  เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ  มากมาย  จึง 
จําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา  โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว  
ท้ังกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในชวงระยะเวลาอาจเปนสัปดาห  เดือน  ไตร
มาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase) 



-๑๒๐- 
 

      ๓)  ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา  เปนตัวชีว้ัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ  ซ่ึง
ครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ  ไดแก  งบประมาณท่ีใชไป  งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา  ในรูปของคน - วัน   (Man - day)  
หรือ  คน - เดือน  (Man - month) 
      ๔)  ระยะเวลาท่ีใชไป  เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวา  ไดใชเวลาไปเทาใดแลวและเหลือระยะเวลา
อีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ  โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายดานเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม 
 ๒.  เกณฑประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได  กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน  
ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช
ไปในการดําเนินงาน  ประกอบดวยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
      ๑)  สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการ  เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน  ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน  ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 
      ๒)  ผลิตภาพตอกําลังคน  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ  ซ่ึง
นอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การดําเนินโครงการ  และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสมในการดําเนิน 
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 
      ๓)  ผลิตภาพตอหนวยเวลา  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ  จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน  จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป  จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 
      ๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ  การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ  การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการ  คิดเปน
รอยละของคาใชจายรวม 
 ๓.  เกณฑประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล  เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพะดาน  โดยดูจากผลลัพธจาก
การดําเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการประกอบดวยตัวชี้วัด  ๔  
ประการ  คือ 
      ๑)  ระดับการบรรลุเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ 
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย  อาทิ  การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ  สังคม 
      ๒)  ระดับการมีสวนรวม  เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม  โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จมากนอยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร  ระดับการมีสวนรวมสามารถสําเร็จมากนอยเพียงไร  และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดยางไร  ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก  จํานวนประชากร  ความถ่ี  
ระดับและกิจกรรม  ซ่ึงครอบคลุมการรวมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 
      ๓)  ระดับความพึงพอใจ  เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ 
ประชากรเปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
      ๔)  ความเสี่ยงของโครงการ  เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ 
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม  ซ่ึงคาความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดลอมของโครงการ  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดลอมท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 ๔.  เกณฑผลกระทบ  (Impacts) 



-๑๒๑- 
 

 เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย  ชุมชน  สังคมและหนวยงานในภาพรวม  
เปนผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง  (Intended  impacts)  และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง  
(Unintended  impacts)  ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได  ประกอบดวยตัวชี้วดั  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  คุณภาพชีวิต  เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย  อาทิ  รายได  ความเปนอยู  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทํา  สุขอนามัยสภาพแวดลอมของ 
ครัวเรือน  ชุมชน  โดยสมารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี  หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 
      ๒)  ทัศนคติและความเขาใจ  เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ 
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)  ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการ  นโยบาย  ผลประโยชนของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการและ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ 
      ๓)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดสวนของครัวเรือนท่ียอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอม  จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากข้ึน 
 ๕.  เกณฑความสอดคลอง  (Relevance) 
 เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการหรือ
สามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม  ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ีแทจริง  ตลอดจน
จะตองตอบคําถามดวยวา  แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาท่ีเปนจริงได
หรือไม  ประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ประเด็นปญหาหลัก  ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ท้ังท่ี
ไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข  รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน  ตาม
ความรุนแรงของปญหา 
      ๒)  มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา  เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา  ซ่ึงเปน
มาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวงระยะเวลา
ของการดําเนินโครงการ  และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
      ๓)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ 
ผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู  อาทิ  คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือไดรับความ 
เสียหายจากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความ
ตองการของประชากรเปาหมาย 
 ๖.  เกณฑความย่ังยืน  (Sustainbility) 
 เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง  โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรมวาจะ
สามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได  
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามรถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหมประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   
๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ  อาทิ  จํานวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใชจายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลิตท่ีได  แหลงสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ  หรือเงินทุนหมุนเวียน  จํานวน  
และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ  ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      ๒)  สมรรถนะดานสถาบัน  (Institutional  capacity)  เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานใน
การบริหารโครงการ  การพัฒนาองคกรประชาชน  การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ระดับการมี 
สวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนินโครงการ 
      ๓)  ความเปนไปไดในการขยายผล  เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง  
โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี  ท้ังการขยายผลตาม
แนวราบ  กลาวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจํานวนประชากรเปาหมาย  การขยายกําลังผลิตของ
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โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ไดแก  การขยายพ้ืนท่ีโครงการ  การขยายเครือขายโครงการและการ
ยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 

๗.  เกณฑความเปนธรรม  (Equity) 
 เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธและผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ  โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความเปนธรรม  ความ
เสมอภาค  ความท่ัวถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณคา  (values)  และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาค
เทาเทียมกัน  ประกอบดวยตัวชี้วัด  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ  เปนตัวชี้วัดท่ีใหความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอย  
ในสังคม  อาทิ  ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอ่ืน  การจัดหา
ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีจัดใหแก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
      ๒)  ความเปนธรรมระหวางเพศ  เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ  ซ่ึงเปน
ตัวชี้วัดความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาคระหวาง
เพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทา
เทียมในโอกาส  บทบาทระหวางหญิง/ชาย  การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี 
 ๘.  เกณฑความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
 เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวา  การดําเนินโครงการจะไมกอให เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม  หรือชุมชน  ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
      ๑)  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ  โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
(Environmental  Impact  Assessment - EIA)  ในชวงกอนทําโครงการ  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย  เพ่ือเปน
หลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม  และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 
      ๒)  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซ่ึงสรางภาระใหกับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบ  ท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม  (Social  costs)  ท่ีตองเสียไป  อาทิ  พ้ืนท่ีการเกษตร
ท่ีถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการคลองชลประทาน 
      ๓)  ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม  เปนตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการและ
สงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสราง  แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความ
เอ้ืออาทร  ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซ่ึงครอบคลุมมิติ  
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  มิติดานการบริหารจัดการ  มิติดานทรัพยากร  และมิติดานสิ่งแวดลอม  เกณฑและตัวชี้วัด  
จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะท่ีเปนพลวัตร  ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ  เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ  ซ่ึงในทางปฏิบัติ  จําเปนตอง
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเปนตัวชี้วัดรวม  
(Composit  indicators)  ของแตละโครงการตอไป 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  ไดดําเนินการพัฒนาทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอน
ตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังท่ีเปนภารกิจตามหนาท่ีซ่ึงกฎหมายกําหนดและภารกิจท่ีไดรับ
การถายโอน ไดดังนี้  

      ๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒา ไดดําเนินโครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟาในครัวเรือน กอสรางขยายเขตระบบประปาหมูบาน 
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      ๒.  ดานเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน และ
กลุมผูสนใจ รวมท้ังสนับสนุนการฝกอบรมกลุมใหมีอาชีพ สรางรายไดใหกับกลุม เพ่ือใหกลุมมีความเขมแข็งและมี
รายไดเพ่ิมมากข้ึน สนับสนุนวสัดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนดาเนินการใหกับกลุมตางๆ       

      ๓.  ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา  สนับสนุน
งบประมาณในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ใหสามารถดํารงชีวิตท่ีดีตามสมควรแก
ฐานะ  ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข  เพ่ือใหประชาชนสามารถรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      ๔.  ดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันแกไขปญหายา
เสพติด  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดมีบริการการแพทยฉุกเฉินไวใหบริการประชาชน  การเฝาระวังยา
เสพติด  การกออาชญากรรม  และการอยูเวรยามในชวงเทศกาลสําคัญเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุตามทองถนน 

     ๕.  ดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาไดให
ความสําคัญตอการศึกษาแกเด็กโดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนและ
โครงการอาหารกลางวันแกเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒายัง
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการจัดงานประเพณีตางๆ ในทองถ่ิน เชน กิจกรรมวันผูสูงอายุ งานวัน
เขาพรรษา งานสงเสริมประเพณีเทศนมหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตลอดจน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ 

     ๖.  ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสงเสริมการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิ
เฒาไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมบริเวณสองขางทางบริเวณทางเขาหมูบาน/ชุมชนตําบลหนองอิเฒา
สถานท่ีราชการในทองถ่ินและบริเวณบานเรือนของประชาชน  ตลอดท้ังการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรวมกัน
กําจัดขยะมูลฝอย  เพ่ือความสะอาดของตําบล   รวมท้ังการกอสรางรางระบายน้ําก็ไดดําเนินการในจุดท่ีมีน้ําทวม
ขังแลวบางสวน 

     ๗.  ดานการเมือง  การบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน  สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู พัฒนาขีดความสามารถดานการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณเครื่องมือใชในการใหบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
หนวยงานตางๆ และของ อบต. จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของตําบลเพ่ือใชเปนแนวทางการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ตําบล  

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
     ๔.๑  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบของการเขาสู
ประชาคมอาเซียนท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน ๗ ดาน ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ทําใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นจะเกิดการ
เรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการ
เคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการขยายการผลิต ไฟฟาและประปา ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดนลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๒. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติท่ีจะเพ่ิม
มากข้ึน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ีโดย
อาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบ
ใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล 
  ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืน         
ดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือ
สรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดก่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อยางไร   ก็
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ตามตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือให
เกิดการจัดการท่ีทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนของเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครอง       สวน
ทองถ่ินและภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  ๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคม
และสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยง  ทาง
สังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตองเนน
การจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชน  มีการดํารงชีวิตท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๕. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการเฝาระวังปญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพรวมกับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันได
ภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
  ๖. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาดานตางๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดและสงเสริม
การศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดโดย
ตองเนน การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ สื่อสารท่ีดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ  นอกจากนี้
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปนตอแรงงานตางชาติ  เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางใน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน  การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยให
ประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
  ๗. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจตองมีการจัดตั้งหนวยงานดาน
วิเทศสัมพันธ  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได 
 
 
 
     ๔.๒  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 

  การเขาสูประชาคมอาเซียนนับเปนโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะของบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานเปนพ้ืนฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ในภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนจะตองปรับตัว ในดานตางๆ 
ตอไปนี้ 
   ๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

    - จําเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ิน เชนการ
พัฒนาโครงขายคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจํา เปนตอการผลิตเชน ไฟฟา และประปา ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจจําเปนตองประสานความรวมมือกับสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒) การพัฒนาสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ 
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    - จําเปนตองทบทวนถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลและชวยเหลือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภายใตทองถ่ินรวมถึงวิสาหกิจชุมชน และอาจจําเปนตองทบทวนนโยบาย และบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมการลงทุนภายในทองถ่ิน 

๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - ตองมีบทบาทมากข้ึนในการเฝาระวังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    - มีการกําหนดแผนและมาตรการปองกันและบรรเทาวิกฤติทางดานสิ่งแวดลอม 
    - มีการซักซอมทําความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ัง

ทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
๔) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ท้ังในปญหาความยากจน 

และโรคระบาด 
    - อาจตองมีแนวทางหรือนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องตางๆ อาทิ การปองกันโรคระบาดและการจัดการ

สาธารณสุขข้ันมูลฐาน การจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน การบรหิารจัดการเรื่องแรงงาน 
ตางชาติท่ีอพยพเขามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานอพยพ 

๕) การรักษาความสงบเรียบรอย 
    - อาจตองมีบทบาทหนาท่ีในเรื่องการเฝาระวังปญหาดานอาชญากรรมมากข้ึน 
    - ในบางพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจําเปนตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ 

แรงงานอพยพรวมกับราชการสวนกลางเพ่ือนํามาใชในยามจําเปน 
    - ในบางกรณี องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองรวมกับชุมชนในการกํา หนดกติกาและหลักเกณฑ 

ของชุมชนสําหรับแรงงานตางชาติ 
๖) การจัดการดานภาษา วัฒนธรรม และจารตีประเพณี 
    - อาจจําเปนตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปน สําหรับแรงงานตางชาติเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

               - สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน 
 

*************** 


