
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปีเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งบรรลุผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด และจะต้องก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จะด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปีให้มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการด าเนินการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเป็นประจ าทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนแบบหมุนเวียนเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพ่ือให้เกิดรูปธรรมดังนั้น โครงการที่
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความ
พร้อมและมีคุณสมบัติอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างมีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการตลอดจนประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับ 

๒. โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียด เพ่ือที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ลักษณะส ำคัญของแผนพัฒนำสำมปีโดยสรุป มีดังนี้ 

๑.เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีการพัฒนา 
๒.เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
๓.เป็นแผนที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔.เป็นแผนงานที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปีการพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

๑.เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปีการพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒.เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีให้มีความสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตาม
แผนพัฒนาสามปีการพัฒนา 

๓.เป็นขั้นตอนการน าโครงการต่างๆที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 



 

๔.เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
๑.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาสาม
ปีการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๑.๓.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่าง 

แผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอร่างให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปที่

ได้รับประโยชน์ร่วมกัน และโครงการที่จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

๑.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๓.๔ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

๑.๓.๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

๑.๔ ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
๑.๔.๑ ท าให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนา 
๑.๔.๒ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ 
๑.๔.๓ สามารถก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 

 

๒.๑ ลักษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
เลขที ่๒๑๐ หมู่ที่ ๔ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากอ าเภอห้วยผึ้ง ๑ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๘ 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาท ีในการเดินทางจากอ าเภอห้วยผึ้งถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อำณำเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู และต าบลค าบงบางส่วน 
 ทิศใต้   ติดกับต าบลหนองอีบุตร และต าบลไค้นุ่นบางส่วน 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลภูแล่นช้าง อ าเภอนาคู และต าบลไค้นุ่นบางส่วน 
 ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลค าบง 

 

ขนำดพื้นที่ 
         มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ       ๔๗,๔๔๓ ไร่  

-    พ้ืนที่ราบประมาณ       ๑๕,๔๓๕  ไร่ 
- ภูเขาประมาณ      ๑๕๐๒๕ ไร่ 
- พ้ืนน้ าประมาณ      ๓,๓๘๙ ไร่ 
- อ่ืนๆประมาณ      ๑๓,๕๙๔ ไร่ 

                       คิดเป็นพ้ืนที่                    ๗๕.๙๐   ตร.กม. 
 

จ ำนวนหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึงมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้ำนดังนี้ 
หมู่ที่ ๑    บ้านคลองอุดม   
หมู่ที่ ๒   บ้านนาอุดม    
หมู่ที่ ๕   บ้านโนนทับช้าง    
หมู่ที่ ๙   บ้านโนนส าราญ    
หมู่ที่ ๑๐  บ้านไทรงาม (บางส่วน)    
หมู่ที่ ๑๑  บ้านภูเงิน    
หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนนสมควร (บางส่วน)    
หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยฝา  
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแสง (บางส่วน)  
หมู่ที่ ๑๕ บ้านร่องแก่นคูณ 
หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสวรรค์ (บางส่วน) 
 
 
 



 

ข้อมูลประชากร 
 
ที ่

 
หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวนหลังคา
เรือน 

ชาย หญิง รวม (หลังคา) 
๑ คลองอุดม ๑๖๖ ๑๗๕ ๓๔๑ ๙๗ 
๒ นาอุดม ๑๘๑ ๑๙๕ ๓๗๖ ๘๒ 
๕ โนนทับช้าง ๑๕๓ ๑๕๔ ๓๐๗ ๗๗ 
๙ โนนส าราญ ๒๙๗ ๒๗๑ ๕๖๘ ๑๖๐ 

๑๐ ไทรงาม ๔๘ ๓๖ ๘๔ ๓๔ 
๑๑ ภูเงิน ๒๑๕ ๑๙๒ ๔๐๗ ๑๒๑ 
๑๒ โนนสมควร ๘๓ ๘๕ ๑๖๘ ๕๖ 
๑๓ ห้วยฝา ๓๙๕ ๓๗๓ ๗๖๘ ๑๘๙ 
๑๔ หนองแสง ๓ ๑ ๔ ๒ 
๑๕ ร่องแก่นคูณ ๙๓ ๑๐๔ ๑๙๗ ๕๐ 
๑๖ โนนสวรรค ์        ๑๑ ๙ ๒๐ ๒๑ 

 ประชากรแฝง ๑๐ ๙ ๑๙  
รวม ๑,๖๕๕ ๑,๖๐๔ ๓,๒๕๙ ๘๙๐ 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๔๓ คน/ ตารางกิโลเมตร 
(อ้างอิงจาก ข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอห้วยผึ้ง  กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จ ำนวนประชำกรแยกช่วงอำยุ 
ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
จ านวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปีเต็ม 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป 

๒๑ 
๓๑ 
๖๓ 

๑๑๐ 
๖๗ 
๖๑ 

๒๑๔ 
๗๑๕ 
๑๘๑ 
๑๕๖ 

๒๒ 
๔๘ 
๖๑ 

๑๐๓ 
๕๕ 
๗๕ 

๒๑๖ 
๖๓๙ 
๑๗๓ 
๑๘๒ 

๔๓ 
๗๙ 

๑๒๔ 
๒๑๓ 
๑๒๒ 
๑๓๖ 
๔๓๐ 

๑,๓๕๔ 
๓๕๔ 
๓๓๘ 

รวม ๑,๖๓๘ ๑,๕๙๗ ๓,๒๓๕ 
หมายเหตุ* จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียน
บ้านได้ (ข้ึนอยู่กับการ เกิด การตาย) 
 

ชื่อผู้น ำท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ ๑   บ้านคลองอุดม   ผู้ใหญ่บ้าน นายทองจันทร์  มิอามาตร์ 
หมู่ที่ ๒   บ้านนาอุดม   ผู้ใหญ่บ้าน นายหัส  เกตะโร    
หมู่ที่ ๕   บ้านโนนทับช้าง ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุล  ช ากรม    
หมู่ที่ ๙   บ้านโนนส าราญ  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมจิตร  ค าส าแดง     
หมู่ที่ ๑๐  บ้านไทรงาม   ผู้ใหญ่บ้าน นายจักรทิพย์  ดอนถวิล    
หมู่ที่ ๑๑  บ้านภูเงิน   ผู้ใหญ่บ้าน นายธรรมรส  เรียกศิริ    
หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนนสมควร  ก านัน นายสุรัตน์  ทองแปลง    
หมู่ที่ ๑๓  บ้านห้วยฝา   ผู้ใหญ่บ้าน นายประมวล  ประทุมชาติ  
หมู่ที่ ๑๔  บ้านหนองแสง   ผู้ใหญ่บ้าน นายอาคม  ตาลวาวแวว   
หมู่ที่ ๑๕  บ้านร่องแก่นคูณ  ผู้ใหญ่บ้าน นายเรืองศิลป์  นนท์ยะโส 
หมู่ที่ ๑๖  บ้านโนนสวรรค ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายประยุทธ  นิลมาตย์ 
 
 
 
 
 
 



 

ประชำกรที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ล าดับ

ที ่
หมู่บ้าน ประเภทของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ รวม 

(คน) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
๑ คลองอุดม ๓๗ ๗ ๓ ๔๗ 
๒ นาอุดม ๓๘ ๑๑ ๒ ๕๑ 
๕ โนนทับช้าง ๓๓ ๔ ๒ ๓๙ 
๙ โนนส าราญ ๖๗ ๒๑ ๐ ๘๘ 

๑๐ ไทรงาม ๗ ๐ ๐ ๗ 
๑๑ ภูเงิน ๕๕ ๒๑ ๐ ๗๖ 
๑๒ โนนสมควร ๑๖ ๕ ๐ ๒๑ 
๑๓ ห้วยฝา ๗๐ ๕๘ ๒ ๑๓๑ 
๑๔ หนองแสง ๑ - - ๑ 
๑๕ ร่องแก่นคูณ ๑๒ ๘ ๐ ๒๐ 

รวมผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น ๔๘๑ 
๒.๒ สภำพทำงเศรษฐกิจ 
อำชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่มัน
ส าปะหลัง ท าสวนยางพารา ท าสวน ท าไร่อ้อย และอ่ืนๆ 
 อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ และการเพาะปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเก่ียว 
การเพาะเห็ดในโรงเรือน การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และสัตว์น้ าอื่นๆ 
ข้อมูลเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ที ่ บ้าน ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่) 
จ านวนผลผลิต
รวมทั้งหมด(ตัน) 

หมายเหตุ 

๑ คลองอุดม ข้าว ๖๔๓ ๔๘๐ ๓๐๙.๐๐  
  มันส าประหลัง ๑๕ ๔,๐๐๐ ๖๐  
  อ้อยโรงงาน ๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔๐  
  ยางพารา - - -  
๒ นาอุดม ข้าว ๓๓๕ ๔๒๐ ๑๔๑  
  มันส าประหลัง - - -  
  อ้อยโรงงาน - - -  
  ยางพารา - - -  
๓ โนนทับช้าง ข้าว ๒๐๓ ๓๒๐ ๖๕  
  มันส าประหลัง ๒๒ ๓,๐๐๐ ๖๖  
  อ้อยโรงงาน ๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐๐  



 

ที ่ บ้าน ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่) 

จ านวนผลผลิต
รวมทั้งหมด(ตัน) 

หมายเหตุ 

๔ โนนส าราญ ข้าว ๗๓๕ ๓๒๐ ๒๓๕  
  มันส าประหลัง ๓๐ ๓,๐๐๐ ๙๐  
  อ้อยโรงงาน - - -  
  ยางพารา - - -  
๕ ไทรงาม ข้าว ๗๕๐ ๔๙๐ ๓๖๘  
  มันส าประหลัง ๒๐ ๓,๐๐๐ ๖๐  
  อ้อยโรงงาน - - -  
  ยางพารา - - -  
๖ ภูเงิน ข้าว ๓๐๕ ๓๓๐ ๑๐๑  
  มันส าประหลัง ๓๐ ๓,๐๐๐ ๙๐  
  อ้อยโรงงาน ๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐๐  
  ยางพารา - - -  
๗ โนนสมควร ข้าว ๗๐๘ ๔๒๐ ๒๙๗  
  มันส าประหลัง - - -  
  อ้อยโรงงาน ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐  
  ยางพารา - - -  
๘ ห้วยฝา ข้าว ๕๙๓ ๓๒๐ ๑๙๐  
  มันส าประหลัง ๑๒๐ ๓,๒๐๐ ๓๘๔  
  อ้อยโรงงาน ๑๒๐ ๑๓,๐๐๐ ๑,๕๖๐  
  ยางพารา - - -  
๙ ร่องแก่นคูณ ข้าว ๘ ๓๐๐ ๑๐๐  
  มันส าประหลัง ๓๕ ๓,๐๐๐ ๓๗  
  อ้อยโรงงาน - - ๑,๐๓๔  
  ยางพารา - - -  
 

**ข้อมูลอ้ำงอิง จำกเกษตรอ ำเภอห้วยผ้ึง ๐๕/๐๖/๕๗** 
 

 
 
 
 
 



 

๓.สภำพสังคม 
๓.๑หน่วยธุรกิจในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 - ธนาคาร    - แห่ง 
 - โรงแรม/รีสอร์ท    ๒ แห่ง 
  ๑.สวนป่ารีสอร์ท  ตั้งอยู่ บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  ๙  ผู้จัดการ  นายกฤตธรรม  ใจหาญ 
  ๒.พาราไดร์รีสอร์ท  ตั้งอยู่  บ้านภูเงิน  หมุ่ที่  ๑๑ ผู้จัดการ  นางมลธิชา  ยุรเทศ 
 - ปั๊มน้ ามันและก๊าช   - แห่ง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
 - โรงส ี     ๙ แห่ง 
 - โรงรับจ าน า    - แห่ง 
๓.๒ กำรศึกษำ 

- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่ทั้งหมด ๓ แห่ง (ขยายโอกาส ๑ แห่ง) มัธยมศึกษา ๑ แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง แยกเป็น 

 

โรงเรียนบ้ำนห้วยฝำ หมู่ที่ ๑๓ 
 

ล ำดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาล ๕ ๘ ๑๓ 
ชั้น ป.๑ ๙ ๕ ๑๔ 
ชั้น ป.๒ ๕ ๗ ๑๒ 
ชั้น ป.๓ ๕ ๕ ๑๐ 
ชั้น ป.๔ ๗ ๒ ๙ 
ชั้น ป.๕ ๖ ๕ ๑๑ 
ชั้น ป.๖ ๗ ๘ ๑๕ 

รวม ๔๔ ๔๐ ๘๔ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก โรงเรียนบ้านห้วยฝา ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนพรชัยวิชำลัย 
 

ล ำดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๑๐ ๙ ๑๙ 
อนุบาล ๒ ๑๕ ๑๗ ๓๒ 
อนุบาล ๓ ๘ ๑๗ ๑๓ 
ชั้น ป.๑ ๓๑ ๔๔ ๗๕ 
ชั้น ป.๒ ๓๗ ๒๘ ๖๕ 
ชั้น ป.๓ ๓๐ ๒๙ ๕๙ 
ชั้น ป.๔ ๒๘ ๕๐ ๗๘ 
ชั้น ป.๕ ๓๗ ๔๓ ๗๔ 
ชั้น ป.๖ ๓๑ ๔๔ ๗๕ 

รวม    
ข้อมูลอ้างอิงจาก โรงเรียนพรชัยวิชาลัย ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

โรงเรียนหนองแก้วญำณเวที 
 

ล ำดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้น ม.๑ ๑๒ ๗ ๑๙ 
ชั้น ม.๒ ๑๖ ๑๓ ๒๙ 
ชั้น ม.๓ ๑๔ ๘ ๒๒ 
ชั้น ม.๔ ๕ ๑๓ ๑๘ 
ชั้น ม.๕ ๔ ๗ ๑๑ 
ชั้น ม.๖ ๔ ๓ ๗ 

รวม ๕๕ ๕๑ ๑๐๖ 
ข้อมูลอ้างอิงจากโรงเรียนหนองแก้วญาณเวที ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

โรงเรียนนิคมกุฉินำรำยณ์ หมู่ ๖ (ขยำยโอกำส) 
 

ล ำดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาล ๙ ๖ ๑๕ 
ชั้น ป.๑ ๘ ๑๐ ๑๘ 
ชั้น ป.๒ ๙ ๘ ๑๗ 
ชั้น ป.๓ ๑๑ ๔ ๑๕ 
ชั้น ป.๔ ๘ ๔ ๑๒ 
ชั้น ป.๕ ๗ ๑๑ ๑๘ 
ชั้น ป.๖ ๑๑ ๖ ๑๗ 
ชั้น ม.๑ ๖ ๗ ๑๓ 
ชั้น ม.๒ ๑๐ ๑๓ ๒๓ 
ชั้น ม.๓ ๖ ๖ ๑๒ 

รวม ๗๕ ๕๒ ๑๒๗ 
ข้อมูลอ้างอิงจากโรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 
 

ล ำดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล ๑๕ ๒๒ ๓๗ 
อนุบาล ๑ ๕ ๑๐ ๑๕ 
อนุบาล ๒ ๖ ๗ ๑๓ 
อนุบาล ๓ ๘ ๗ ๑๕ 

รวม ๓๗ ๕๘ ๙๕ 
ข้อมูลอ้างอิงจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓.๓ สถำบันและองค์กำรทำงศำสนำ 
- วัด/ส านักสงฆ์   ๑๕ แห่ง  ดังนี้ 
บ้านคลองอุดม หมู่ที่  ๑  วัดนิคมเทวราราม 
บ้านนาอุดม หมู่ที่  ๒  วัดนิคมอุดมฤกษ์ 
    วัดป่าแดนนาบุญ 
บ้านโนนทับช้าง  หมู่ที่  ๕  วัดสว่างไทรทอง 
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่  ๙  วัดสามัคคีนิคาวาส 
บ้านภูเงิน หมู่ที่  ๑๑ วัดไตรรัตน์วนาราม 
    ส านักสงค์บรรพตวิมุติธรรม 
บ้านโนนสมควร หมู่ที่  ๑๒ วัดสามัคคีธรรม 
บ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๑๓ วัดสิทธิ์ธาราม 
    ส านักสงค์ใต้โพธิ์ทอง 
บ้านหนองแสง หมู่ที่  ๑๔    วัดป่าภูน้อยถาวรนิมิตร 
    ที่พักสงค์เขาค้อ 
    ส านักสงค์ภูผีโห่ 
บ้านร่องแก่นคู หมู่ที่  ๑๕ วัดมงคลชัยพฤกษ์ 
    ส านักสงค์ภูหินดาน 
 
- มัสยิด     - แห่ง 
- ศาลเจ้า    - แห่ง 
- โบสถ ์     - แห่ง 

๓.๔ กำรสำธำรณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง  - แห่ง 
- สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน (สุขศาลา)  ๙ แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน     - แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      - แห่ง 

๓.๕ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจ  - แห่ง 
- สถานีดับเพลิง  - แห่ง 
- ศูนย์อปพร.  ๑ แห่ง 
  ๑. ศูนย์ อปพร. อบต.นิคมห้วยผึ้ง 

๔.กำรบริหำรพื้นฐำน 
๔.๑ กำรโทรคมนำคม 

 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง 
 - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แห่ง 



 

๔๒ กำรไฟฟ้ำ (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) 
 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน  จ านวน   ๘๙๐ ครัวเรือน 
 กิจกำรประปำ 
 - มีทั้งหมด ๕ แห่ง จ านวนผู้ใช้ประปาทั้งหมด ๖๗๙ ครัวเรือน (บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ ๙ ,บ้านโนน
สมควร หมู่ที่ ๑๒ เนื่องจากใช้น้ าประปาจากเทศบาลต าบลห้วยผึ้ง) 

๔.๓ แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
- ฝาย     ๘ แห่ง 

 - บ่อน้ าตื้น    ๗ แห่ง 
 - บ่อโยก     ๑๖ แห่ง 

- อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง   ๒ แห่ง  
๑.อ่างเก็บน้ าห้วยฝา บ้านห้วยฝา หมุ่ที่ ๑๓        
๒.อ่างเก็บน้ าห้วยผึ้ง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ 

 - อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก   ๑ แห่ง  
๑.อ่างเก็บน้ าห้วยซัน บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ 

 - อ่ืนๆ(ระบ)ุ    - แห่ง 
๔.๔ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 - ล าน้ าล าห้วย    ๖ แห่ง 
  ๑.ล าห้วยฝา  ผ่าน หมู่ที่  ๑๓ และหมู่ท่ี  ๙ 
  ๒.ล าห้วยผึ้ง  ผ่าน  หมู่ที  ๑๐ ,๔ ,๑๒ 
  ๓.ล าห้วยซัน  ผ่าน  หมู่ที่  ๑๑ 
  ๔.ล าห้วยทราย  ผ่าน  หมู่ที่  ๑๑ 
  ๕.ล าห้วยฝายใหญ่  ผ่าน  หมู่ที่  ๑๑ 
  ๖.ล าห้วยแคน  ผ่าน  หมู่ที่  ๑๔ 
 - บึงหนองและอ่ืนๆ   ๑ แห่ง 
  ๑.บุ่งค าภู บ้านโนนสมควร  หมู่ที่  ๑๒ 
 

๔.๕ กำรคมนำคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
 การสัญจรระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านสองสาย ได้แก่ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐๑ สายห้วยผึ้ง – นาคู และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔๒ สายสมเด็จ – 
กุฉินารายณ์ เส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐานและส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง ดังข้อมูลถนนที่อยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบต่อไปนี้ 



 

ล ำดับ อ ำเภอ อปท. ชื่อสำยทำง ประเภทถนน ระยะทำง สภำพกำรใช้งำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

 
      (ดิน,ลูกรัง,คสล. ทั้งหมด ใช้งำนได้ ต้องซ่อมบ ำรุง ที่ต้องซ่อมบ ำรุง   

 
      ลำดยำง,อ่ืนๆ) (กม.) ปกติ(กม.) (กม.)     

๑ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง สายบ้านโนนสมควร ลาดยาง ๖.๑๘๕ ๑.๒๐๐ ๔.๙๘๕ - - 

๒ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านคลองอุดมหมู่ที่ ๑ ถนนลูกรัง ๔.๓๐๐   ๔.๓๐ ๒๕๘,๐๐๐   

๓ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านคลองอุดมหมู่ที่ ๑ ถนนดิน ๑.๐๐๕   ๑.๐๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๔ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านคลองอุดมหมู่ที่ ๑ ถนนคสล. ๐.๘๑๕ ๐.๘๑๕       

๕ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านนาอุดมหมูที่ ๒ ถนนลูกรัง ๓.๒๙๐   ๓.๒๙ ๑๙๗,๔๐๐   

๖ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านนาอุดมหมูที่ ๒ ถนนดิน ๑.๑๐๐   ๑.๑๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๗ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านนาอุดมหมูที่ ๒ ถนนคสล. ๐.๘๐๕ ๐.๘๐๕       

๘ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านนาอุดมหมูที่ ๒ ลาดยาง ๓.๖๐๐   ๓.๖๐๐ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐   

๙ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนทับช้างหมู่ที่ ๕ ถนนลูกรัง ๒.๒๓๕   ๒.๒๓๕ ๑๓๔,๑๐๐   

๑๐ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนทับช้างหมู่ที่ ๕ ถนนดิน ๒.๐๑๕   ๒.๐๑๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๑๑ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนทับช้างหมู่ที่ ๕ ถนนคสล. ๐.๓๙๐ ๐.๓๙๐       

๑๒ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนส าราญหมู่ที่ ๙ ถนนลูกรัง ๖.๗๕๐   ๖.๗๕๐ ๔๐๕,๐๐๐   

๑๓ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนส าราญหมู่ที่ ๙ ถนนดิน ๐.๕๐๐   ๐.๕๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๑๔ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนส าราญหมู่ที่ ๙ ถนนคสล. ๐.๙๐๐ ๐.๙๐๐       
๑๕ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านไทรงามหมู่ที่ ๑๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น ๓.๕๐๐  ๓.๕๐๐ ๒๑๐,๐๐๐  

 

-๑๔- 



 

ล ำดับ อ ำเภอ อปท. ชื่อสำยทำง ประเภทถนน ระยะทำง สภำพกำรใช้งำน งบประมำณ หมำยเหตุ 

 
      (ดิน,ลูกรัง,คสล. ทั้งหมด ใช้งำนได้ ต้องซ่อมบ ำรุง ที่ต้องซ่อมบ ำรุง   

 
      ลำดยำง,อ่ืนๆ) (กม.) ปกติ(กม.) (กม.)     

๑๖ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านไทรงามหมู่ที่ ๑๐ ถนนดิน ๓๐๐   ๓๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น  

๑๗ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านภูเงินหมู่ที่ ๑๑ ถนนลูกรัง ๒.๖๒๕   ๒.๖๒๕ ๑๕๗,๐๐๐   

๑๘ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านภูเงินหมู่ที่ ๑๑ ถนนดิน ๑.๒๐๐   ๑.๒๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๑๙ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านภูเงินหมู่ที่ ๑๑ ถนนคสล ๐.๓๑๓ ๐.๓๑๓       

๒๐ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนสมควรหมู่ที่ ๑๒ ถนนลูกรัง ๒.๐๙๐   ๒.๐๙๐ ๑๒๕,๔๐๐   

๒๑ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนสมควรหมู่ที่ ๑๒ ถนนคสล ๐.๕๗๐ ๐.๕๗๐       

๒๒ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านโนนสมควรหมู่ที่ ๑๒ ถนนลาดยาง ๑.๐๐๐ ๑.๐๐๐       

๒๓ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยฝาหมู่ที่ ๑๓ ถนนลูกรัง ๗.๓๗๕   ๗.๓๗๕ ๔๔๒,๕๐๐   

๒๔ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยฝาหมู่ที่ ๑๓ ถนนดิน ๑.๒๐๐   ๑.๒๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๒๕ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยฝาหมู่ที่ ๑๓ ถนนคสล ๑.๓๖๕ ๑.๓๖๕       

๒๖ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยฝาหมู่ที่ ๑๓ ถนนลาดยาง ๑.๖๘๐ ๑.๓๐๐ ๓๘๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐   

๒๗ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านร่องแก่นคูณหมู่ท่ี๑๕ ถนนลูกรงั ๖.๓๕๐   ๖.๓๕๐ ๓๘๑,๐๐๐   

๒๘ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านร่องแก่นคูณหมู่ท่ี๑๕ ถนนดิน ๒.๒๘๐   ๒.๒๘๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแน่น 

๒๙ ห้วยผึ้ง อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้านร่องแก่นคูณหมู่ท่ี๑๕ ถนนคสล. ๐.๙๙๒ ๐.๙๙๒       
ข้อมูลอ้างอิงจากส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

-๑๕- 



 

 

-๑๖- 
 

๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 
๕.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 

 - ป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 

 - ลูกเสือชาวบ้าน ๑   รุ่น  ๖๐  คน 
 - ไทยอาสาป้องกันชาติ – รุ่น - คน 
 - กองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ– รุ่น - คน 
 - อปพร ๓ รุ่น  ๘๗ คน 

- อ่ืนๆ(ระบ)ุ 

๕.๓ กำรรวมกลุ่มทุกประเภท   ๑๗ กลุ่ม 
 แยกประเภทกลุ่ม 
  - กลุ่มอาชีพ   ๑๖ กลุ่ม 
   ๑.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านคลองอุดม หมู่ที่  ๑ 
   ๒.กลุ่มเพาะเห็ด  บ้านคลองอุดม หมู่ที่  ๑ 
   ๓.กลุ่มผลิตข้าวก่ า บ้านนาอุดม หมู่ที่  ๒   
   ๔.กลุ่มเลี้ยงกบในบ่อดิน บ้านโนนส าราญ หมู่ที่  ๙ 
   ๕.กลุ่มเลี้ยงโคขุน  บ้านโนนสมควร หมู่ที่  ๑๒ 
   ๖.กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง บ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๑๓ 
   ๗.กลุ่มปลุกผักปลอดสารพิษ บ้านนาอุดม    หมู่ที่  ๒ 
   ๘.กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจฯ บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  ๙ 
   ๙.กลุ่มปลูกยางพารา บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่  ๕ 
   ๑๐.กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านภูเงิน หมู่ที่  ๑๑ 
   ๑๑.กลุ่มอิฐประสาน บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่  ๑๕ 
   ๑๒.กลุ่มผู้ปลูกมะละกอ บ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๑๓ 
   ๑๓.กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง บ้านภูเงิน หมู่ที่  ๑๑ 
   ๑๔.กลุ่มเลี้ยงโคพ้ืนเมือง บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่  ๑๕ 
   ๑๕.กลุ่มปลุกข้าวโพดหวาน บ้านนาอุดม หมู่ที่  ๒ 
   ๑๖.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวะภาพ บ้านโนนทับช้าง  หมู่ที่  ๕ 
   ๑๗.กลุ่มปุ๋ยชีวะภาพ  บ้านภูเงิน  หมู่ที่  ๑๑  
  - กลุ่มออมทรัพย์   ๑ กลุ่ม 
   ๑.กลุ่มออมทรัพย์  บ้านคลองอุดม   หมู่ที่  ๑ 
  - กลุ่มอ่ืนๆ   - กลุ่ม 

 



 

 

๖. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น 
      โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 

๑. ฝ่ำยกำรเมือง นางจิดาภา  ลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง   
ผู้ช่วยผู้บริหาร  ๓  คน ดังนี้ 

-นายสมชาย  เฉวียงหงส์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง   
-นายสมหวัง  ไชยประโคมต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
-นางสาวขนิษฐา พาพาน ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๒ คน ดังนี้ 
๑.นายวิชิต  ชาระ ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๒.นายสุรเดช  พาพาน ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๓.นายปาฏิหาริย์  ระฟ้า ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๔.นายณรงค์  นรชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๕.นายสมัย  มงคลเคหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๖.นายจ าปี  เดชรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๗.นายสนิท  สุดสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๘.นายอุดม  ชื่นชม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๙.นายอุดม  นนท์บรรดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๐.นายไสว  สุขด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๑.นายสุดตา  กุลมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  
๑๒.นายสงวน  นนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๓.นายขวัญใจ  นามสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๔.นายสมปอง  ค าประเทือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๕.นายองุ่น  ชาลีวันด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๖.นายสมศักดิ์  ชาระมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๗.นายสุริยา  ญาญเสถียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๘.นางบุญถม  โคตรพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๑๙.นายวีระพนธ์  มะลิต้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๒๐.นายทวีศักดิ์  มะลิต้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๒๑.นางนาฎญา  นิ่มปานพยุงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
๒๒.นางสุดสายใจ  ใจอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 
 
 
 



 

 

๒. ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำและพนักงำนจ้ำง จ ำนวนทั้งสิ้น ๔๑ คน ดังนี้ 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย 
           ข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๙  คน 

   ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ ์  
  ๒.   นักบริหารงานทั่วไป    นางสาวรักติยา  ชนะบุญ  

๓.   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ่าเอกจักรวาล  สีทอง 
๔.   บุคลากร     นางสาวนงค์นุช  นพท้าว 
๕.   นักวิชาการศึกษา    นางสาวนิธิวัฒน์  เครือวรรณ 
๖.   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   นายทศพล  ศรีชมภู 
๗.   ครูผู้ดูแลเด็ก     นางส ารวย  บุญศรี 
๘.   นักพัฒนาชุมชน    นายไพบูรณ์  กิ่งภูเขา 
๙.   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าสิบโทวิศิษฎ์  จิตจักร 
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ    -  คน 
 

  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  ๘  คน 
๑. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน   นายอ าพร  วิชัยโย 
๒. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   นากกฤษณะ  ศรีเครือดง 
๓. ผู้ชว่ยสัตวแพทย์    นายสรศักดิ์  อ่อนตา 
๔. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ   นายวินัย  นนท์บรรดิษฐ์ 
๕. พนักงานขับรถ    นายบุญชนะ  อุดมจิตร 
๖. ผู้ชว่ยนิติกร  นางพะยอม  เสียภัย 
๗. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่เกษตร    นางสาวดรุณี  ใจหาญ 
๘. ผู้ชว่ยผู้ดูแลเด็ก    นางวิสารัตน์  ฆารพล 
 
    พนักงำนจ้ำงท่ัวไป   จ ำนวน  ๕  คน 
๑. พนักงานขับรถยนต์    นายพลวัฒน์  ปัญญาเที่ยง  
๒. นักการภารโรง    นางสมภาร  จะมะรี 
๓. คนงานทั่วไป     นางอุไร  สิงค์ทอง 
๔. ผู้ชว่ยผู้ดูแลเด็ก    นางสาวไพทูรย์  นนท์บรรดิษฐ์ 
๕. ผู้ชว่ยผู้ดูแลเด็ก    นางสาวปารณี  นามภูษา 
 
 
 
 



 

 

พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  จ ำนวน  ๔  คน 
  ๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการศึกษา   นางสาวปรุดา  แสงยะรักษ์ 
  ๒. พนักงานขับรถขยะ    นายพานิช  จันทร์งาม 
  ๓. พนักงานประจ ารถขยะ    นายประนอม  สีลา 
  ๔. พนักงานประจ ารถขยะ    นายสมุทร  ระบาเลิศ 
 

ส่วนกำรคลัง  ประกอบด้วย  
ข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๓  คน    

  ๑. นักวิชาการเงินและบัญชี   นางสาวอภิญญา  สารขันธ์ 
๒. นักวิชาการคลัง    นางสาววรรณษา  ปัญจิตร 
๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    นางจรัสศรี  ไวแสน 
 

 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ านวน  ๒  คน 
  ๑. ผุ้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ    นางสาวประภาศิริ  พฤกษชาติ 
  ๒. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  นางสาวสุวภัทร โชติรื่น  
  

         ส่วนโยธำ  ประกอบด้วย 
  ข้ำรำชกำร  จ ำนวน  ๒  คน    
๑. หัวหน้าส่วนโยธา    นายพิทักษ์  โพพิทูล 
๒. นายช่างโยธา     นายเกียรติศักดิ์  เก่งนอก 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน ๕  คน  
  ๑. ผู้ช่วยช่างส ารวจ    นายบุญตา  เวินชุม 
  ๒. ผู้ชว่ยช่างเขียนแบบ    นายสาธิต  ภูพันใบ 
  ๓. ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า    นายพิทักษ์  จะมะรี 
  ๔. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ประปา    นายบุญชัย  ศรีชมพู 
  ๕. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   นางสาวชมพู่  บาลเพชร 
 
    พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน  ๓  คน 
  ๑. ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า    นายชาญยุทธ  ภูงามนิล 
  ๒. ผู้ดูแลระบบประปา    นายสุลักณ์  ไวยกรรณ์ 
  ๓. ผู้ดูแลระบบประปา    นายณ ฐวุฒิ  เฉวียงหงส์  
 
 
 



 

 

              
ระดับกำรศึกษำของพนักงำนส่วนต ำบล 

ประถมศึกษา  - คน 
มัธยมศึกษา  ๑๑ คน 
ปวช.   - คน 
ปวส.   ๕ คน 
ปริญญาตรี  ๒๓ คน 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒ คน 

 

       รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2556  

ประมำณกำร 
ปี 2557  

ประมำณกำร 
ปี 2558 

รำยได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 42,560.78 44,000 44,000 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 144,445.52 127,800 120,000 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,069.02 157,000 200,000 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 248,300.00 220,000 400,000 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,383.00 113,000 300,000 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 740,758.32 1,614,000 1,064,000 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 

      หมวดภำษีจัดสรร 13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,876,325.36 9,990,000 13,305,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

4,870,032.00 6,000,000 5,631,000 

รวม 19,487,115.68 18,067,800 20,000,000 
 
 
 
 



 

 

 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2556 
ประมำณกำร 

ปี 2557 
ประมำณกำร 

ปี 2558 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 546,385.67 655,920 648,000 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า     
    และค่าจ้างชั่วคราว) 

5,907,122.00 6,183,460 8,507,360 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

4,955,172.14 5,364,320 5,763,040 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 5,799,800.00 3,475,100 4,091,600 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 20,000.00 20,000 20,000 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 668,000.00 953,000 970,000 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 17,896,479.81 16,651,800 20,000,000 
  

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 รถยนต์สี่ประตู     ๑ คัน 
 รถยนต์รับส่งนักเรียน    ๑  คัน 
 รถยนต์ตอนเดียว     ๑ คัน 
 รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)   ๑  คัน 
 รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดเครน   ๑  คัน 
 รถ ๖ ล้อเอนกประสงค์(น้ า/ดับเพลิง)  ๑  คัน 
 รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๑  คัน 
 รถจักรยานยนต์     ๑  คัน 
  รวม     ๘  คัน 
 

๒.๘.๒ จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีแหล่งน้ าเหมาะแก่การท าการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงการ
ปลูกพืชผักต่างๆ 
 

๒.๙ ควำมต้องกำรของประชำชน 
 ๒.๙.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  - ต้องการให้ปรับปรุงผิวจราจรให้สามารถสัญจรไปมาโดยสะดวกทุกฤดูกาล ต้องการให้มี
สถานที่ในการกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคทุกฤดู ให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน  
  



 

 

 
๒.๙.๒ ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด รำยได้และกำรมีงำนท ำ 

  - ต้องการให้มีการแนะน าจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมให้มีการเพิ่ม
ผลผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณมากกว่าเดิม 
  - ต้องการให้มีการรวมกลุ่มในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและจัดหารถยนต์ส่วนกลางเพ่ือ
ใช้ในการน าผลผลิตที่ได้น าไปจ าหน่าย  
 ๒.๙.๓ ด้ำนสำธำรณสุขและกำรอนำมัย 
  - ต้องการสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเพ่ือ ซื้ออุปกรณ์ในการ           
รักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงตัวจังหวัด                                      

-  ต้องการเพ่ิมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ในการ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล           
 ๒.๙.๔ ด้ำนน้ ำใช้เพื่อกำรเกษตร 
  - เพ่ิมงบสนับสนุนในการจัดหาสถานที่ในการเก็บน้ าเพ่ือให้มีน้ าพอเพียงในฤดูแล้ง  
 ๒.๙.๕ ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  - เพ่ิมงบสนับสนุนจากส่วนกลางเพ่ือน ามาพัฒนาในชนบท เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให้
ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๒.๑๐ สภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ปัญหำ สภำพปัญหำ หมำยเหตุ 
๑.ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 
 

๑.สะพานข้ามคลองมีไม่เพียงพอ 
๒.ไม่มีถนนสู่ไร่นา 
๓.ไม่มีถนนระหว่างหมู่บ้าน 
๔.ไม่มีน้ าประปา 
๕.น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
๖.ไม่มีถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
๗.ต้องการขยายไฟฟ้าในพ้ืนที่จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน 
๘.ไม่มีไฟฟ้าไปสู่พ้ืนที่การเกษตร 
๙.ต้องการปรับปรุงถนนลูกรังสู่หมู่บ้าน 
๑๐.ต้องการถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
 
๑.ไม่มีทุนส าหรับกลุ่มอาชีพ 
๒.ไม่มีความรู้ในการรวมกลุ่มอาชีพ 
๓.ขาดความสามัคคีในกลุ่ม 
๔.ผู้สูงอายุขาดการดูแล 
๕.ผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

 



 

 

๖.ผู้ป่วยโรคเอดส์สังคมไม่ยอมรับ 
๗.เยาวชนขาดจิตส านึกในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี 
๘.ไม่มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 
๙.ต้องการแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นท่ี 
๑๐.ผู้ปกครองไม่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเยาวชน 
๑๑.ขาดอุปกรณ์กีฬา 

ปัญหำ สภำพปัญหำ หมำยเหตุ 
๓.ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
๔.ด้ำนพัฒนำแหล่งน้ ำ 
 
 
 
 
 
๕.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ในส ำนักงำน 

๑.ไม่มีพันธุ์ไม้ที่ต้องการ 
๒.ไม่มีที่ปลูกต้นไม้ 
๓.ขาดการสนับสนุนทุนในการจัดซื้อกล้าไม้ 
๔.ประชาชนบุกรุกป่า 
๕.ประชาชนไม่มีความรู้ในการอยู่ร่วมกับป่า 
๖.ประชาชนไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุ่ง
แสวงหาแต่ผลประโยชน์ตนเอง 
 
๑.แหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน 
๒.แหล่งน้ าตามธรรมชาติขาดการดูแลรักษา 
๓.ประชาชนขาดจิตส านึกและไม่ตระหนักว่าแหล่งน้ าธรรมชาติเป็น
ของส่วนรวม 
๔.ประชาชนไม่มีน้ าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติร่วมกัน 
 
๑.ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.งบประมาณไม่เพียงพอ 
๓.บุคลากรมีน้อย 
๔.วัสดุส านักงานไม่เพียงพอ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง   ในปี ๒๕๕๘ 
โครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผึ้งตำมยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๑ สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
๒.บุคลากรบรรจุตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีความ
รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓.มีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กกะทัดรัด 
๔.มีระเบียบกฎหมายใช้ในการปฏิบัติงาน 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๖.มีศูนย์ ICT อยู่ในส านักงาน 
๗.มีรถเครน รถขยะ รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถรับส่ง
นักเรียน รถ EMS อุปกรณ์ดับเพลิง มีโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับ
จ านวนบุคลากร มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ   ใช้งาน มีระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน 
๘.มีการตราข้อบัญญัติเกี่ยวกับระบบประปา และตาม พรบ.
สาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จ านวน ๔ ฉบับ 
๙.มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง 
๑๐.มีการออกจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ เก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ 
๑๑.มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในรูปโครงการกู้ยืมเงิน
ปลอดดอกเบี้ย 
๑๒.มีอาคารส านักงานและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่ันคง
แข็งแรง 
๑๓.มีจ านวนครูเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
๑๔.มีสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
๑๕.มีอาหารเสริมและอาหารกลางวันเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
๑๖.ที่ตั้งอาคารส านักงานตั้งอยู่ในตัวอ าเภอ 

๑.มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน 
๒.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
๓.บุคลากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ไม่ตรงตามสายงาน 
๔.สายการบังคับบัญชา แบบมีส่วนร่วม 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๖.ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการท างาน
เพราะใช้มานานและไม่มุ่งสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 
๗.อาคารส านักงานคับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน 
๘.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
๙.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนไม่
เพียงพอต่อภารกิจและตามอ านาจหน้าที่ 
๑๐.วัสดุ ครุภัณฑ์ช ารุดบ่อย 
๑๑.เงินสะสมของหน่วยงานเหลือจ ากัด 
๑๒.ได้รับภารกิจถ่ายโอนมากเกินไป แต่ไม่ได้
รับการถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณ 
๑๓.ครูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาไม่ตรงกับหน้าที่
ปฏิบัติงาน 
๑๔.มีครูผู้ดูแลเด็กยังไม่จบปริญญาตรี 
๑๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีรั้ว 
๑๖.รถรับส่งนักเรียนไม่เพียงพอ 
๑๗.พนักงานและพนักงานจ้างขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
๑๘.มีกิจกรรมความเสี่ยงในการผิดระเบียบ



 

 

๑๗.บุคลากรปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ 
  โอกำส (Opportunity) 

กฎหมาย 
อุปสรรค (Treats) 

๑.สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเพาะปลูก
และท าการเกษตรกรรม 
๒.ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมเช่นปลูกผักเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ 
๓.มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๒ แห่ง มีล าห้วย ๔ สาย 
๔.มีระบบคลองชลประทานเกือบเต็มพ้ืนที่ 
๕.มีทางหลวงแผ่นดินที่เป็นถนนสายหลักตัดผ่านจ านวน ๒ 
สายการคมนาคมถนนสายหลักสะดวก 
๖.มีโครงขา่ยระบบการสื่อสารครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ 
๗.มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 
๘.มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมาก 
๙.มีส่วนราชการตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่จ านวนมาก 
๑๐.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    นิคมสร้างตนเอง
กุฉินารายณ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น 
๑๑.มีอัตราการว่างงานลดลง 
๑๑.ประชาชนมีความหลากหลายอาชีพ 
๑๒.ประชาชนหันมารวมกลุ่มประกอบอาชีพมากข้ึน เช่น 
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโนนทับช้าง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านนาอุดม และกลุ่มอิฐประสานบ้านร่องแก่นคูณ กลุ่ม
ปลูกเห็ดฟางบ้านห้วยฝา กลุ่มปลูกผักไร้สารพิษบ้านภูเงิน 
๑๓.ประชาชนมีอาชีพเสริม เกิดรายได้ตลอดปี 
เงินทุนได้มากขึ้น 
๑๔.ประชาชนมีความรู้ด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
กลุ่มออมทรัพย์และสามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนได้มากขึ้น 
๑๕.ประชาชนมีรถจักยานยนต์และรถยนต์เกือบทุก
ครัวเรือน 
๑๖.มีโรงเรียนในพื้นที่จ านวนมากและมีทุกระดับ 
๑๗.มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

 

๑.พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
๒.ประชาชนบุกรุกป่าต้นน้ าและตัดไม้ท าลาย
ป่า 
๓.มีการใช้สารเคมีจ านวนมาก 
๔.ประชาชนป่วยเป็นโรคไม่เรื้อรัง เช่น ไต 
เบาหวาน ความดัน 
๕.ขาดแคลนเงินทุนและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 
๖.ปริมาณน้ าที่ปล่อยออกจากอ่างเก็บน้ าไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
๗.ถนนสายหลักระหว่างต าบลและหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรัง หรือถนนที่เป็นลาดยางและ
คอนกรีตก็ช ารุดทรุดโทรมใช้การล าบาก 
๘.นักเรียนหยุดเรียนกลางเทอมและตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
๙.ยาเสพติดแพร่ระบาดและมีเยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมาก 
๑๐.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาท้ังในและนอกระบบและขาด
การศึกษา 
๑๑.ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการและ
ด้านสาธารณสุขของรัฐ 
๑๒.ประชาชนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน 
๑๓.ประชาชนขาดการรวมกลุ่มและการมีส่วน
ร่วม 
๑๔.เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนที่มี
แนวคิดทางการเมืองต่างกัน 
๑๕.เกิดปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 
๑๖.ขาดแคลนงบประมาณที่สนับสนุนจาก
ทางภาครัฐอย่างเพียงพอ 
๑๗.ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๑๘.ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ าและไม่มีรายได้ 



 

 

 
โอกำส (Opportunity) 

 
อุปสรรค (Treats) 
 

๑๘.มีโครงการกาฬสินธุ์คนดี รายได้ดี สุขภาพดี สู่เมืองแห่ง
ความสุขมีนโยบายปลอดเหล้าในงานศพและงานบุญ 
๑๙.นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นมุ่งสนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๒๐.มีถนนสายหลักเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

๑๙.เส้นทางหรือถนนเพ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอและทั่วถึง 
๒๐.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรตาม
พ้ืนที่การเกษตร 
๒๑.ขาดความรู้เรื่องการใช้เกษตรอินทรีย์และ
ไม่นิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
๒๒.ขาดจิตส านึกด้านความประหยัดหรือการ
ออมฟุ่มเฟือย 

 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน

อนำคตของท้องถิ่นด้ำนเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) 
 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) เพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (AEC) 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งเป็นที่ราบและมีแหล่งน้ าเหมาะแก่การท า
การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงการปลูกพืชผักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญที่ตัด
ผ่านได้แก่ถนนสายห้วยผึ้ง – กุฉินารายณ์ ซึ่งถนนสายดังกล่าวถือเป็นทางเชื่อมที่ส าคัญระหว่างฝั่งตะวันตกที่
เริ่มจาก  อ าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  รวมถึงประเทศพม่าผ่านไปยังฝั่งตะวันออกจนถึงจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่ง
สามารถข้ามไปยังประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา  แม้ถนนสายดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางหลักแต่ก็เป็นโครงข่ายของ
เส้นทางในการเดินทางระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และจากการที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศในระยะทางที่
ไม่ไกลมากนักประกอบกับ พื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมีความเหมาะส าหรับการปลูกพืชผล
ทางการเกษตร จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพัฒนาให้เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือส่งออกจ าหน่ายไปยัง
ผู้บริโภคในซีกโลกตะวันออก และจากการมุ่งเน้นให้ท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จึงมีความเป็นไปได้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งจะใช้จุดเด่นในด้านการมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและจุ ดเด่น
ด้านเส้นทางคมนาคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย
โดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก  และหากสามารถด าเนินการได้จนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งย่อมเกิดความสุขและจะก่อให้ชีวิตยืนยาวต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

 
๓.๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผึ้งในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

๑)กำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๑ 
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๒ 
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๕ 
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๑๐ 
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๑๒ 
-โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๙ 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ ๑๒ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ ช่วงที่ ๑ 
-โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒเด็กเล็ก 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๒  ช่วงที่  ๒ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๙ 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๑๑ 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานส่วนโยธา 

๒)กำรด ำเนินกำรด้ำนส่งเสรมิคุณภำพชืวิต 
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
-ด าเนินการกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
-ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 
-ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
-ด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-ด าเนินการโครงการวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 
-ด าเนินการโครงการวันปิยมหาราช 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์ 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
-ด าเนินโครงการวันลอยกระทง 
-โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
-โครงการฝึกทบทวน อปพร. 



 

 

-โครงการถนนสายบุญ  
๓)กำรด ำเนินกำรด้ำนอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

-โครงการปลูกป่ารวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว 
-โครงการคลองสวยน้ าใส 

๔)กำรด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำแหล่งน้ ำ 
- 

๕)กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
- 

๖)กำรด ำเนินกำรด้ำนภำรกิจถ่ำยโอน 
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.๓ สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปี ๒๕๕๗ (รำยโครงกำร) 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ(บำท) หมำยเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๑๓ ๑,๒๕๖,๐๐๐  
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๒ ๙๑๓,๐๐๐  
๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๒  ๖๔,๙๐๐  
๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๙ ๕๙๐,๐๐๐  
๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝา หมู่ที่  ๑๑ ๙๙,๘๐๐  
๖ โครงการขยายเขตประปาบ้านโนนส าราญ  หมู่ที่  ๙ ๑๙๙,๐๐๐  
๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่  ๑๐ ๘๐,๐๐๐  
๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่  ๒ ๖๐,๐๐๐  
๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่  ๕ ๙๗,๒๐๐  

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่  ๑ ๘๗,๐๐๐  
๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่  ๑๓ ๑๐,๘๐๐  
๑๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยฝา  หมู่ที่  ๑๓ ๖๕,๘๙๐  
๑๓ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๙,๙๐๐  
๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานส่วนโยธา ๙๕,๖๐๐  
๑๕ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง(EMS) ๕๐๓,๘๑๐  
๑๖ โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๙,๘๐๐  
๑๗ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านร่องแก่นคูณ  หมู่ที่  ๑๕ ๖๕,๐๐๐  
๑๘ โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐  
๑๙ โครงการจัดงานวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๐,๐๐๐  
๒๐ โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ๑๒  สิงหาคม ๑๐,๐๐๐  
๒๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ๕๐,๐๐๐  
๒๒ โครงการฝึกทบทวน สมาชิก อปพร. ๑๕๐,๐๐๐  
๒๓ โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๑๕,๐๐๐  
๒๕ โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงการต์  ๑๕,๐๐๐  
๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๐๐,๐๐๐  
๒๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐  
๒๘ โครงการวันผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐  
๒๙ โครงการ  ๓ ดี ๑๐๐,๐๐๐  
๓๐ โครงการสงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ๑๐๐,๐๐๐  
๓๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๓๐,๐๐๐  

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ(บำท) หมำยเหตุ 



 

 

๓๒ โครงการอาหารกลางวันเด็ก ๔๗๐,๔๐๐  
๓๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๑,๐๐๐  
๓๔ ค่าอาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียน ๓๖๗,๖๔๐  
๓๕ ค่าอาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๖๔,๖๔๐  
๓๖ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓๐,๐๐๐  
๓๗ โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ๓๐,๐๐๐  
๓๘ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ๘๐,๐๐๐  
๓๙ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐  
๔๐ โครงการจัดหาวัสดุกีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐  
๔๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐  
๔๒ โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ๓๐,๐๐๐  
๔๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านโนนสมควร ๔๙,๒๔๐  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๔ 
สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

 

๔.๑  วิสัยทัศน์  (Vision),พันธะกิจ (Mission)และ จุดมุ่งหมำย (Goals) กำรพัฒนำท้องถิ่น 
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์  (Vision)“สวัสดิการถ้วนหน้า  พัฒนาเกษตรอินทรีย์  สู่เมืองแห่งความสุข” 
๔.๑.๒  พันธะกิจ (Mission) 

 - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมดีข้ึนและมีคุณภาพ 
 - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

๔.๑.๓  จุดมุ่งหมำย (Goals) 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านสวัสดิการ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านอาชีพและรายได้ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 - พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
๔.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 

๔.๒.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า  
-พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 

๔.๒.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำชีวิต 
-พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พัฒนาด้านสาธารณสุข 
-พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 



 

 

 
 
๔.๒.๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

-พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
-พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพ่ิมรายได้ 

๔.๒.๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 
-พัฒนาศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัดน้ าเสีย 

๔.๒.๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร 
-พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
-ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
-พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ ๕ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผึ้ง 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร  

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้าน

คลองอุดมและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการวางท่อระบายน้ าจากที่นา

ลงสู่คลอง หมู่ที่ ๑ สามแยกตรง

ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน 

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง ท่อชนิดปากลิ้น 

กว้าง ๖๐ นิ้ว 

จ านวน ๑๐ ท่อ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ช่วยลดปัญหาน้ า

ท่วมในที่นาของ

ประชาชน บ้าน

คลองอุดม 

ส่วนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวั

ด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาอุดม จาก

ถนนด า – หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐

๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านนาอุดม

และบ้านใกล้เคียงสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๔ โครงการร่องระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จากคลองน้ ากลาง

หมู่บ้าน – สุดท้ายบ้าน 

เพ่ือระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ ารูป

ตัว U กว้าง ๕๐ 

ซม. ยาว ๕๐๐ ม.

ลึก ๕๐ ซม. 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น เพ่ือระบายน้ าเสียและน้ า

ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

บ้านนาอุดม 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จากบ้าน

นาอุดม – บ้านโนนทับช้าง 

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก 

๕ x ๖๐๐ x 

๐.๑๕ เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกว่า

๓,๐๐๐ ตรม. 

๑,๙๔๙,๔๐๐  ๑,๙๔๙,๔๐

๐ 

๑,๙๔๙,๔๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านนาอุดม

และบ้านใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร หมู่ที่ ๒ จากนานายไช

ยา มงคลเคหา ถึง นาพ่อบุญผ่อง 

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก 

กว้าง ๕ ม.  

ยาว ๒,๐๐๐ ม.  

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านนาอุดม

และบ้านใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จากบ้าน 

บ้านโนนทับช้าง – บ้านนาอุดม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๐๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า

๓,๐๐๐ ตรม. 

๑,๙๔๙,๔๐๐  ๑,๙๔๙,๔๐๐ ๑,๙๔๙,๔๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ทับช้างและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เส้นรอบหมู่บ้าน 

จากบ้านนายประเคน นาชัยดี ถึง 

บ้านนางคงไหมจันทร์งาม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๐๖ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ทับช้างและบ้าน

ใกล้เคียงสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการร่องระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จากบ้าน 

นายประสิทธิ์ ช ากรม – บ้าน 

นางกองเม็ง โยวัฒศรี 

เพ่ือระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า

รูปตัว U กว้าง 

๕๐ ซม. ยาว 

๕๐๐ ม.ลึก ๕๐ 

ซม. 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น เพ่ือระบายน้ าเสีย

และน้ าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้านบ้าน

โนนทับช้าง 

ส่วนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ โครงก่อสร้างถนนข้ามคลอง บ้าน

โนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ หน้าสหกรณ ์

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕๐ เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ทับช้างและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล 

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนส าราญ 

หมู่ที่ ๙ จากบ้านโนนส าราญ – 

บ้านไทรงาม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๑,๙๖๗,๐๐๐  ๑,๙๖๗,๐๐๐ ๑,๙๖๗,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ส าราญและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเรียบคลองน้ า หมู่ที่ ๙ บ้าน

โนนส าราญ 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ส าราญและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนส าราญ 

หมู่ที่ ๙ เส้นสวนป่ารีสอร์ท 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ส าราญและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่

ที่ ๑๐ จากบ้านนายเสวย โพธิ

มูล ถึง ถนนเส้นไปบ้านห้วยฝา 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านไทร

งามและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ภายในหมู่บ้าน บ้านภูเงินหมู่ที่ 

๑๑ เส้นรอบหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านภู

เงินและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ เส้น

สวนมะม่วง ถึงห้วยซัน 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๑,๐๐๐ 

เมตร 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านภูเงิน

และบ้านใกล้เคียง

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน

ภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ จากนาพ่อค าไพ 

– บ้านหนองแสง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๑,๐๐๐ 

เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านภูเงิน

และบ้านใกล้เคียง

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๑๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 

บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ ห้วยซัน  

เพ่ือประชาชนได้ใช้ใน

การกักเก็บน้ า 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านภูเงิน

ได้ใช้ประโยชน์ในการ

กักเก็บน้ า 

ส่วนโยธา 

๑๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมควร 

หมู่ที่ ๑๒ จากคลองไส้ไก่ ถึง

สนามกอล์ฟ 

เพ่ือระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ ารูป

ตัว U กว้าง ๕๐ 

ซม. ยาว ๑๐๐ 

ม.ลึก ๕๐ ซม. 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น เพ่ือให้ประชาชนบ้าน

โนนสมควรระบายน้ า

เสียและน้ าท่วมขัง

ภายในหมู่บ้าน  

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน บ้าโนนสมควร หมูที่ ๑๒ 

เส้นบ้านนายเสริม ถึงบ้านคลอง

อุดม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

สมควรและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนน

สมควร หมู่ที่ ๑๒ เส้นรอบบุ่งค าภู 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕๐๐ เมตร ๑๒๕,๐๐๐  ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

สมควรและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยฝา  

หมู่ที่ ๑๓ เส้นกลางบ้าน 

เพ่ือระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน 

ร่องระบายน้ า

รูปตัว U กว้าง 

๕๐ ซม. ยาว 

๒๐๐ ม.ลึก ๕๐ 

ซม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น เพ่ือให้ประชาชน

บ้านห้วยฝา ระบาย

น้ าเสียและน้ าท่วม

ขังภายในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ จาก

หน้าบ้านนายวิชิต ชาระ ถึงอ่าง

ห้วยฝา 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก

และมีเส้นทางขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

๕ x ๕๐๐ เมตร 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑ เส้น ประชาชนบ้านห้วย

ฝาและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ

การเกษตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

จากที่นานายเลื่อน– วัดด่าน 

 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก

และมีเส้นทางขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 

๕ x ๕๐๐ เมตร 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

๑ เส้น ประชาชนบ้านห้วย

ฝาและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

คสล.บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ หน้า

โรงเรียนบ้านห้วยฝา 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ้านห้วย

ฝาและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 

 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน บ้านห้วยฝา  

หมู่ที่ ๑๓ เส้นออกไปบ้านโนนสวน

แก้ว 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป

มาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ้านห้วย

ฝาและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๒๗ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านห้วย

ฝา หมู่ที่ ๑๓ นา นายเตรียม สารขันธ์  

เพ่ือประชาชนได้ใช้ในการ

กักเก็บน้ า 

๑ แห่ง ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านห้วย

ฝาได้ใช้ประโยชน์

ในการกักเก็บน้ า 

ส่วนโยธา 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ

การเกษตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

จากถนนเส้นหลักไปถึงนา นาย

สมหวัง ไชยประโคม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไป

มาได้อย่างสะดวกและมี

เส้นทางขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

๕ x ๕๐๐ 

เมตร 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑ เส้น ประชาชนบ้านห้วย

ฝาและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๙ โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน

ร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕ เส้น

กลางบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านร่อง

แก่นคูณ และบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๓๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ ถึง

ศาลาแปดเหลี่ยม 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้าน

หนองแสงและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๓๑ โครงการปรับปรุงก่อสร้างลูกรัง 

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖เส้น ต่อ

จากบ้านพักแฟสต ารวจ ถึง ถนน

ลูกรังต าบลไค้นุ่น 

 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้าน

หนองแสงและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

นาอุดมหมู่ที่ ๒ เส้นหน้า ร.ร.นิคม

หนองแก้วญาณฯ 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านนา

อุดมและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๓๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ 

เส้นไปหนองหัวช้าง 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชน ม.๕ 

และบ้านใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๓๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังบ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ รอบ

หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๗๐๐ ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๒ เส้น ประชาชนคลอง

อุดมและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนทับช้าง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาย

ประพันธ์ โพวิทูล – บ้านนาย

สมพงษ์เดช 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 

๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้านโนน

ทับช้างและบ้าน

ใกล้เคียงได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน

โนนส าราญ หมู่ที่ ๙ จาก หลัก

กิโลเมตร ที่ ๑๕ ถึงถนนออกไป

ต าบลหนองอีบุตร 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก 

๕ x ๖๒๐ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ เส้น ประชาชนบ้าน ม.๙

และบ้านใกล้เคียง

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านคลองอุดม 
หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาย
สมบูรณ์-นานายสมัย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้าน
คลองอุดมได้ใช้
ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา/
การไฟฟ้า 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 

๒ จากหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๑๐๐ เมตร 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านนา

อุดมได้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านโนนทับช้าง  

หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสมพงษ์

เดช – หนองหัวช้าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้าน

โนนทับช้างได้ใช้

ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
 

ที ่

 

  โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตรบ้านโนนส าราญ 

หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางส่วย ถึง

บ้านนายทองหลอด ก าเนิด

ขอนแก่น  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้าน

โนนส าราญได้ใช้

ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 

๑๐ 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่าง อย่างท่ัวถึง 

๑๐ จุด ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านไทร

งามได้ประโยชน์จาก

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 

๑๑ 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง

สว่าง อย่างท่ัวถึง 

๑๐ จุด ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านภูเงิน

ได้ประโยชน์จาก

ไฟฟ้าสาธารณะ 

ส่วนโยธา 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านภูเงิน หมู่ที่ 

๑๑ เส้นไปวัดป่า 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน

ที่ได้รับประโยชน์จาก

การขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านภูเงิน 

ได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
 

ที ่

 

  โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านโนนสมควร  

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเริ่มถึง

บ้านนายสัมภาส มองเพชร 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านโนน

สมควรได้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 
๑๓ จากบ้านห้วยฝา – บ้าน
โนนสวนแก้ว 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านห้วย
ฝาได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา/
การไฟฟ้า 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 
รอบนอกหมู่บ้าน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านห้วย
ฝาได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา/
การไฟฟ้า 

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านร่องแก่นคูณ 

หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสุริยา 

ถึง ห้วยทราย 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านห้วย

ฝาได้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๒ พัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
 

ที ่

 

  โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านโนนสมควร  

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเสริม 

พาพานถึงบ้านนายสูน ใจอ่อน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านโนน

สมควรได้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านโนนสมควร  

หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายวิฑูรย์

ถึงบ้านคลองอุดม 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านโนน

สมควรได้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร บ้านห้วยฝา  

หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายบรรลุ

กาล – ทางไปบ้านโนนสวน

แก้ว 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละของ

ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ

ขยายเขตไฟฟ้า 

ประชาชนบ้านโนน

สมควรได้ใช้ไฟฟ้า

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

ส่วนโยธา/

การไฟฟ้า 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๓ พัฒนำปรับปรุงระบบประปำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตประปา 

บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือแก้ไขการขาด

แคลนน้ าอุปโภค – 

บริโภค ของ

ประชาชน 

ระยะทาง 

๒,๐๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านคลอง

อุดมมีน้ าอุปโภค – 

บริโภค เพียงพอใช้

ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 

บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือแก้ไขการขาด

แคลนน้ าอุปโภค – 

บริโภค ของ

ประชาชน 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านนาอุดม 

มีน้ าอุปโภค – บริโภค 

เพียงพอใช้ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพ่ือการเกษตร บ้านโนนทับ

ช้าง หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนเรื่องน้ าไม่

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

๒๐ บ่อ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐ บ่อ ประชาชนบ้านโนนทับ

ช้างมีน้ าใช้เพ่ืออุปโภค

บริโภค และด้าน

การเกษตรอย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๓ พัฒนำปรับปรุงระบบประปำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาใต้
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนน
ทับช้าง 

เพ่ือแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

๑ แห่งพร้อม
วางท่อเมน

จ่ายน้ า ขนาด 
๔ นิ้ว 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านโนน
ทับช้าง มีน้ าอุปโภค 
– บริโภค เพียงพอ
ใช้ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน
เรื่องน้ าไม่
เพียงพอใช้ใน
การเกษตร 

๑๐ บ่อ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชากร  
ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการขุด
บ่อบาดาล 

ประชาชนบ้านไทร
งาม มีน้ าใช้เพ่ือ
อุปโภคบริโภค และ
ด้านการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

วางท่อเมน
จ่ายน้ า ขนาด 
๔ นิ้ว 
ระยะทาง  
๕๐๐ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านไทร
งาม มีน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอใช้
ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๓ พัฒนำปรับปรุงระบบประปำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา 

บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือแก้ไขการ

ขาดแคลนน้ า

อุปโภค – 

บริโภค ของ

ประชาชน 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านภูเงิน  

มีน้ าใช้เพื่ออุปโภค

บริโภค อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ

การเกษตร บ้านภูเงิน 

 หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน

เรื่องน้ าไม่

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

๑๐ บ่อ  ๑๓๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐ บ่อ ประชาชนบ้านภูเงิน  

มีน้ าใช้เพื่ออุปโภค

บริโภค และด้าน

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ

การเกษตร บ้านโนนสมควร 

 หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน

เรื่องน้ าไม่

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

๑๐ บ่อ ๑๓๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐ บ่อ ประชาชนบ้านโนน

สมควร มีน้ าใช้เพื่อ

อุปโภคบริโภค และ

ด้านการเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

 

 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 ๑.๓ พัฒนำปรับปรุงระบบประปำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ โครงการขยายเขตประปา บ้าน
โนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

วางท่อเมน
จ่ายน้ า ขนาด 
๔ นิ้ว 
ระยะทาง  
๕๐๐ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านโนน
สมควร มีน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอใช้
ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขยายเขตประปา บ้าน
ร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕ 

เพ่ือแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

วางท่อเมน
จ่ายน้ า ขนาด 
๔ นิ้ว 
ระยะทาง  
๕๐๐ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านร่อง
แก่นคูณ มีน้ าอุปโภค 
– บริโภค เพียงพอใช้
ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ

การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 

๑๔ 

เพ่ือแก้ไขการ

ขาดแคลนน้ า

อุปโภค – 

บริโภค ของ

ประชาชน 

๒ บ่อ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒ แห่ง ประชาชนบ้านหนอง

แสง  มีน้ าอุปโภค – 

บริโภค เพียงพอใช้

ตลอดปี 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนส่งเสริม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม  

 

เพ่ือพัฒนา

คุณธรรม

จริยธรรม 

๑ ครั้ง ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

ประชาชนเข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนได้เรียนรู้

คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๒ โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
อบต.และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓ โครงการแข่งขันฟุตบอล 

โกลหนูต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน

ได้ออกก าลังกาย 

๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 

(๔๐,๐๐๐) 

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

ในพ้ืนที่ได้ออกก าลัง

กายร่วมกัน 

ประชาชนได้ออก

ก าลังกายและมี

ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรม

วันสงกรานต์ 

เพ่ือรักษาและสืบ

ทอดขนบธรรม –

เนียมประเพณี 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

(๗๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

ทอดวัฒนธรรม

ประเพณี 

มีการสืบทอด

ประเพณีให้คงอยู่

ต่อไป 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กรู้จัก

หน้าที่และมีความ

กิจกรรมท า

ร่วมกัน 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนเด็ก

นักเรียนมีกิจกรรมท า

ร่วมกัน 

เด็กและผู้ปกครอง

ได้รับการพัฒนา

และมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเข้าพรรษา 

เพ่ือรักษาและสืบ
ทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี 

มีการสืบทอด
ประเพณีให้คงอยู่
ต่อไป 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันลอยกระทง 

เพ่ือรักษาและสืบ
ทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี 

มีการสืบทอด
ประเพณีให้คงอยู่
ตลอดไป 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๘ โครงการสนับสนุนกิจกรรม

กีฬา อบต. ต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้เกิดความ

สามัคคีภายใน

ชุมชนและ

หน่วยงาน 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

เกิดความสามัคคี

ภายในชุมชนและ

หน่วยงาน,ยาเสพ

ติดลดลง 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๙ โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
อบต.และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่,ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๐ โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ  

 ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ 
อบต.และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่,ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๑ โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้มีอุปกรณ์

ในการฝึกซ้อม

แข่งขันกีฬา 

๙ หมู่บ้าน ๗๐,๐๐๐ 

 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

ได้รับประโยชน์จาก

การออกก าลังกาย 

ประชาชนมีอุปกรณ์ใน

การฝึกซ้อมแข่งขัน

กีฬา 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๑๒ โครงการจัดหาวัสดุและ

ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

วัสดุและครุภัณฑ์

ที่จ าเป็นให้ครบ

ตามท่ีต้องการ

ด้านการศึกษา 

ตลอดปี

การศึกษา 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนมีการเรียนรู้

จากวัสดุ 

มีสื่อการเรียนการสอน

ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการศึกษา 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ให้บริการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๔ โครงการนิเทศภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือติดตามให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุผล
ตามจุดมุ่งหมาย 

 ๑ ครั้ง ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ๑ ครั้งต่อปี ครูผู้ดูเด็ก น าผลการ
นิเทศ ไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๕ โครงการเยี่ยมบ้าน
สานสัมพันธ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้าน กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑ ครั้ง เด็กได้รับการแก้ไข 
ปรับปรุง และ
พัฒนา ตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ และแหล่ง

เรียนรู้ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภายในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้น่า

อยู่ 

ตลอดปีการศึกษา ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให้น่าอยู่ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๗ โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนใน

พ้ืนที่ได้รับ

สารอาหารครบทั้ง 

๕ หมู่ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

๓๘๐,๐๐๐  ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จากอาหาร

กลางวันที่รับประทาน 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

ครบทั้ง ๕ หมู่ 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๑๘ โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)  

แก่เด็กนักเรียนใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนใน

พ้ืนที่ได้รับ

สารอาหารเพิ่มเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

๑๙๓,๑๕๔  ๑๙๓,๑๕๔ ๑๙๓,๑๕๔ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จากอาหาร

เสริม(นม) 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

เพ่ิมเติม 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๑๙ โครงการพัฒนา

บุคลากร ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก

มีประสบการณ์ตรง

ในการท างาน 

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐  

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ครูผู้ดูแลเด็กมีการ

พัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพสู่ครูมือ

อาชีพ 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๒๐ โครงการก่อสร้างรั้ว

รอบศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพ่ือความปลอดภัย

ของเด็กและครู

ผู้ดูแลเด็ก 

๑,๐๐๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุ 

เด็กและครูผู้ดูแล

เด็กได้รับความ

ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 
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ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายแห่ง
ไกลยาเสพติด 

กว้าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.และ
อุปกรณ์พร้อม
พ้ืนที่ คสล. ๒๕ x 
๔๕ x ๐.๑๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  ๑ แห่ง ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๒ สนับสนุนสัญญาณ 
wifi 

เพ่ือให้ประชาชนและ
เด็กในพ้ืนที่ได้ใช้
สัญญาณ wifi  

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ าจ านวน
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการใช้
สัญญาณ wifi 

ประชาชนได้รู้ทัน
ข่าวสารต่าง ๆ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๓ สนับสนุนทุนการ 
ศึกษาแก่เด็กเรียนดี
แต่ยากจนทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กเรียนดีแต่
ยากจน 

๑๐ ทุน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน จ านวน 
๑๐ คนมีก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน 

เพ่ือให้เด็กท่ีเรียนดี
แต่ยากจนมีทุน
เรียนต่อ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๔ โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล 
มาตรฐานกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายแห่ง
ไกลยาเสพติด 

กว้าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.และ
อุปกรณ์พร้อม
พ้ืนที่ คสล. ๒๕ x 
๔๕ x ๐.๑๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  ๑ แห่ง ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 
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ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕ โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
มาตรฐานกลางแจ้ง
ประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 
๑๕ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายแห่งไกล
ยาเสพติด 

กว้าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.และ
อุปกรณ์พร้อม
พ้ืนที่ คสล. ๒๕  
x ๔๕ x ๐.๑๐ 
ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๖ สนับสนุนไฟสปอร์ต
ไลท์ส่องสว่างสนาม
กีฬา รร.บ้านห้วยฝา 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ออกก าลังกายแห่งไกล
ยาเสพติด 

 ๒ จุด ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ติดสปอร์ตไลท์
สนามกีฬา 

ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๗ โครงการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถต่างๆ
ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

นักเรียนมีความ
พร้อมทั้ง ๔ 
ด้าน เพียง
พอที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ผู้เรียนสามารถคิดค้น 
ค้นหาความรู้ หา
ค าตอบด้วยตัวเอง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 
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ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๘ โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน 

เพ่ือให้ครูนักเรียน 
ด าเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน โดยใช้หลัก 
๕ ส. 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน ๔ คน 
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ห้องเรียนโดยใช้
หลัก ๕ ส. 

๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  ห้องเรียนสะอาด 
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ มี
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๙ โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับการตรวจสุขภาพ 
และได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเป็น
รายบุคคล 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ทุก
คนมีสุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยและมี
สุขภาพจิตดี 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓๐ โครงการเรียนรู้ค่านิยม
ไทยก้าวไกลสู่อนาคต 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การปฏิบัติและเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ 
ประการอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ทุก
คน 

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
หลัก ๑๒ ประการ 
อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 
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ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๑ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีวินัย ตาม
วิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มี
วินัย ตามวิถีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีวินัย 
ตามวิถีการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓๒ โครงการวันส าคัญ เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ
วันส าคัญต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 
และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓๓ โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีในการอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ครูผู้ดูแลเด็ก
และนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๔ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ก าหนด 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  นักเรียนทุกคน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ที่เหมาะสมตามวัย 
 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓๕ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การประเมิน
ตนเองและ
คุณภาพภายใน 

๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  ผู้บริหาร และครู
ผู้ดูแลเด็กผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน 
ทั้งภายในและ
ภายนอก 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๓๖ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
(ปฐมวัย) 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียนและ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการปรับปรุง
หลักสูตรปฐมวัย 
ตามความเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๓๗ โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน ร.ร.บ้านห้วย

ฝา 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

นักเรียนร.ร.

บ้านห้วยฝา 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง นักเรียน ร.ร.บ้าน

ห้วยฝาได้เรียนรู้

คุณธรรมจริยธรรม 

ร.ร.บ้าน

ห้วยฝา 

๓๘ โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่

ได้รับสารอาหารครบ

ทั้ง ๕ หมู่ 

๑. ร.ร.นิคมกุฉิ

นารายณ์ หมู่ ๖ 

  

 

๕๐๘,๐๐๐  ๕๐๘,๐๐๐ ๕๐๘,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

อาหารกลางวันที่

รับประทาน 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

ครบทั้ง ๕ หมู่ 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๓๙ โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)  

แก่เด็กนักเรียนใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่

ได้รับสารอาหาร

เพ่ิมเติม 

๑.ร.ร.นิคมกุฉิ

นารายณ์ หมู่ ๖ 

 

๒๕๘,๒๑๖  ๒๕๘,๒๑๖ ๒๕๘,๒๑๖ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

เพ่ิมเติม 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

 
 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔๐ โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่

ได้รับสารอาหารครบ

ทั้ง ๕ หมู่ 

ร.ร.บ้านห้วยฝา 

 

๓๓๖,๐๐๐  ๓๓๖,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

อาหารกลางวันที่

รับประทาน 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

ครบทั้ง ๕ หมู่ 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๔๑ โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)  

แก่เด็กนักเรียนใน

พ้ืนที่ 

เพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่

ได้รับสารอาหาร

เพ่ิมเติม 

ร.ร.บ้านห้วยฝา 

 

๑๗๐,๗๘๘  ๑๗๐,๗๘๘ ๑๗๐,๗๘๘ ร้อยละของจ านวน

นักเรียนได้รับ

ประโยชน์จาก

อาหารเสริม(นม) 

นักเรียนในพื้นที่

ได้รับสารอาหาร

เพ่ิมเติม 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๔๒ โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน ร.ร.นิคม

หนองแก้วญาณเวที 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

นักเรียนร.ร.

นิคมหนองแก้ว

ญาณเวที 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง นักเรียน ร.ร.หนอง

แก้วญาณเวที ได้

เรียนรู้คุณธรรม

จริยธรรม 

ร.ร.หนอง

แก้วญาณ

เวท ี

 
 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

ประชาชน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนได้เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

ส านักปลัด
(พช) 

๒ โครงการลดการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพ่ือลดการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน
วัยรุ่นลดการครรภ์ใน
วัย 

การตั้งครรภ์ก่อน
วันอันควรลดลง 

ส านักปลัด
(พช) 

๓ โครงการสนับสนุน
เครื่องกรองน้ า
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ใน
การบริโภค 

 ๙ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ได้อุปโภคน้ าที่สะอาด 

ประชาชนได้ใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค 

ส านักปลัด
(พช) 

๔ โครงการสนับสนุน
เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เวชภัณฑ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 ๙ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙ แห่ง ประชาชนได้ลด
ค่าใช้ในการเจ็บไข้ 

ส านักปลัด
(พช) 

๕ สนับสนุนเครื่องออก

ก าลังกายประจ า

หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ใน

การออกก าลังกาย 

๙ ชุด ๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

ประชาชนได้ใช้ใน

การออกก าลังกาย 

ส านักปลัด

(พช) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๖ โครงการจัดซื้อซอง
บังคับสัตว์ทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือผสมพันธุ์/เพื่อฉีด
วัคซีนสัตว์ 

 ๙ ซอง ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๙ ซอง ประชาชนได้ซอง
บังคับสัตว์เพ่ือผสม
พันธุ์/เพื่อฉีดวัคซีน
สัตว์ 

ส านักปลัด
(พช) 

๗ โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 

 ๙ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน 
สุนัข-แมวไม่มีโรค
พิษสุนัขบ้า 

ไม่มี สุนัข-แมว 
และประชาชนป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 
๘ โครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้หวัดนก
และโรคระบาดอ่ืนใน
สัตว์ปีก 

เพ่ือป้องกันโรคไข้หวัด
นก และโรคต่างๆใน
สัตว์ปีก 

สัตว์ปีก ภายใน
เขต อบต. 
 ๙ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวนสัตว์
ปีกมีความเสียงต่อ
โรคระบาดน้อยลง 

ไม่มีประชาชนและ
สัตว์ปีกในเขต 
อบต. ป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากสัตว์ปีก 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

๙ โครงการพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงและ
การจัดการที่ลดความ
เสี่ยงต่อโรคไข้หวัด
นก และโรคระบาด
อ่ืนในสัตว์ปีก 

เพ่ือป้องกันโรคไข้หวัด
นก และโรคต่างๆใน
สัตว์ปีก 

สัตว์ปีก ภายใน
เขต อบต. 
 ๙ หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวนสัตว์
ปีกมีความเสียงต่อ
โรคระบาดน้อยลง 

ไม่มีประชาชนและ
สัตว์ปีกในเขต 
อบต. ป่วยด้วยโรค
ที่เกิดจากสัตว์ปีก 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ปศุสัตว์
ต าบล 

เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพ ของอาสา,
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ประจ าต าบล 

อาสา,เจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ประจ า
ต าบล ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  
มีความรู้ความ 
สามารถมากข้ึน 

อาสา,เจ้าหน้าที่ปศุ
สัตว์ประจ าต าบล 
๕๐ คน มีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

๑๑ โครงการตรวจ
สารพิษในเลือด 

เพ่ือหาสารพิษที่มีใน
เลือด 

ประชาชน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
ตรวจเลือดหา
สารพิษ 

ประชาชนได้
ตรวจหาสารพิษ 

ส านักปลัด
(พช) 

๑๒ โครงการสนับสนุนถัง
คัดแยกขยะประจ า
หมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน  

เพ่ือลดภาวะโลกร้อน ประชาชน ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนได้
ช่วยในการลดภาวะ
โลกร้อน 

ประชาชนได้ช่วยใน
การลดภาวะโลก
ร้อน 

ส านักปลัด
(พช) 

๑๓ โครงการอุดหนุน
เทศบาลห้วยผึ้ง ใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะที่
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ลดปัญหาขยะที่เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด
(พช) 

๑๔ โครงการสาธารณสุข

มูลฐานในเขต อบต. 

เพ่ืออุดหนุน อสม. ๙ หมู่บ้าน ๑๓๕,๐๐๐  ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๙ หมู่บ้าน อสม.หมู่บ้านมี

รายได้เพ่ิม 

ส านักปลัด

(พช) 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
กองทุนสวัสดิการ
ทุกคน 

ประชาชนมีกองทุน
ไว้ช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการชุมชน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๒ โครงการส่งเสริม
สุขภาพ ผู้สูงอายุ  
บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีความ
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุ หมู่ที๒่ 
บ้านนาอุดม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ
มีสุขภาพแข็งแรง 

ผู้สูงอายุบ้านนา
อุดมมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(พช) 

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

๒,๒๐๐,๐๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้สูงอายุ
มีสวัสดิการเพิ่มมาก
ขึ้น 

ผู้สูงอายุในเขต อบต.
ได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๔ โครงการสงเคราะห์ผู้
พิการ 

เพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

ผู้พิการ ในเขต 
อบต. 

๓๑๐,๐๐๐  ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับการ
สงเคราะห์มากข้ึน 

ผู้พิการในเขต อบต.
ได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช) 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๓ พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๕ โครงการสงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคร้ายแรง

(เอดส์) 

เพ่ือช่วยเหลือ

สงเคราะห์ 

ผู้ป่วยโรคร้ายแรง

(เอดส์) 

ผู้ป่วยโรคร้ายแรง 

ในเขต อบต. 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วย

ร้ายแรงได้รับการ

สงเคราะห์มากข้ึน 

ผู้ป่วยโรคร้ายแรง

ในเขต อบต.ได้รับ

การช่วยเหลือเพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

(พช) 

๖ โครงการก่อสร้างสิ่ง

อ านวยความสะดวก

ส าหรับผู้พิการ 

เพ่ือบริการสาธารณะ

ส าหรับผู้พิการ 

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ผู้พิการได้รับความ

สะดวกสะบายใน

การติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลทีค่ำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการครู ๕ นาที เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ด้านยาเสพติด

และอ่ืนๆ 

ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ อบต. 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน 

ประชาชน มีความรู้

ด้านยาเสพติดมาก

ขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี 

อบต.ได้ความรู้และ

ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

๒ โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ 

เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยที่เกิดจาก

ธรรมชาติ 

ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 

(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ผู้ประสบภัยได้รับ

การช่วยเหลือ 

ประชาชนในพื้นท่ี 

อบต.ได้รับความ

ช่วยเหลือเมื่อ

ประสบภัย 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

๓ โครงการป้องกัน

อุบัติเหตุตามท้องทุก

หมู่บ้านติดตั้ง กระจก

จราจร สี่แยกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

๒๐ จุด ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

อุบัติเหตุลดลง

หรือไม่มีเลย 

เพ่ือให้ประชาชน

บ้านโนนทับช้างและ

บ้านใกล้เคียงได้รับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้กับประชาชน,
เยาวชนและนักเรียน 
นักศึกษาในเขต 
อบต. 

เพ่ือบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ของ 
อบต. 

ประชาชนใน
เขต อบต. 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน 
ประชาชน มีความรู้
ด้านยาเสพติดมาก
ขึ้น 

ประชาชน,นักเรียน
นักศึกษาในเขต 
อบต.ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๕ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ประจ า
ส านักงาน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ 
เด็กนักเรียน 

ประชาชน ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๖ โครงการจัดงานวัน 
อปพร.แห่งชาติ 

เพ่ือให้ อปพร.มี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๘๗ คน ๒๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ อปพร.
ที่ได้ เข้าร่วมสวน
สนาม วัน อปพร. 

อปพร.มีจิตส านึกใน
การในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๗ โครงการฝึกทบทวน

สมาชิก อปพร. 

เพ่ือ อปพร.ทบทวน

และมีความพร้อมใน

การปฏิบัติหน้าที่ 

๘๗ คน ๑๕๐,๐๐๐ 

(๑๕๐,๐๐๐) 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน 

อปพร.ได้ฝึก

ทบทวน 

อปพร.ได้ฝึกทบทวน

ความรู้และพร้อมที่

จะปฏิบัติหน้าที่ 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๘ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพหน่วย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภายใน
การปฏิบัติหน้าที่
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

สมาชิกหน่วย
บริการแพทย์

ฉุกเฉิน 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 

หน่วยบริการมีศักย์
ภาพในการปฏิบัติ 
งานที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๙ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือป้องกันปัญหายา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ของ 
อบต. 

ประชาชนใน
เขต อบต. 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน 
ประชาชน มีความรู้
ด้านยาเสพติดมาก
ขึ้น 

ประชาชน,นักเรียน
นักศึกษาในเขต 
อบต.ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

 

๑๐ โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ลด
น้อยลง 

ไม่มีอุบัติเหตุหรือ
อุบัติเหตุลดน้อยลง
กว่าปีที่ผ่านมา 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๑ โครงการรณรงค์

ป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ 

(๑๕,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนเกิด

อุบัติเหตุในพ้ืนที่ลด

น้อยลง 

ไม่มีอุบัติเหตุหรือ

อุบัติเหตุลดน้อยลง

กว่าปีที่ผ่านมา 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๒ โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด 

เพ่ือบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดในเขตพ้ืนที 
อบต. 

ไม่น้อยกว่า  
๕๐ คน 

๑๗๕,๐๐๐  ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนลดการ
เสพยาเสพติด
น้อยลง 

ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
หรือผู้ติดยาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลง 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๓ โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้งต่อปี สนับสนุนกิจกรรม
เหล่ากาชาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๔ โครงการอาสาจราจร เพ่ือให้ประชาชน
,เยาวชน ในเขตพ้ืนที่ มี
ความรู้ด้านจราจร 

ประชาชน/
เยาวชน ในเขต

พ้ืนที่ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
ด้านวินัยจราจรมาก
ขึ้น 

ประชาชน,เยาวชน 
ในเขตพ้ืนที่ มี
ความรู้ด้านจราจร
และลดปัญหา
อุบัติเหตุด้านจราจร 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๕ โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์ เพ่ือความ

ปลอดภัยใน

การจราจร 

เพ่ือความปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุด้าน

การจราจร 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของพ้ืนที่มี

อุบัติเหตุลดลง 

ไม่มีอุบัติเหตุหรือ

อุบัติเหตุลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๖ โครงการ สืบสวนหา

ข่าว ท าลาย

โครงสร้างองค์กรยา

เสพติด ในเขต อบต. 

เพ่ือท าลายยาเสพติด

ในเขตพ้ืนที อบต. 

ประชาชน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนลด

การเสพยาเสพติด

น้อยลง 

ไม่มีผู้ค้ายาเสพติด

หรือผู้ติดยาเสพติดใน

พ้ืนที่ลดลง 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

๑๗ สนับสนุน

งบประมาณตามแผน

ยุทธศาสตร์ป้องกัน

และปราบปรามยา

เสพติด 

เพ่ือท าลายยาเสพติด

ในเขตพ้ืนที อบต. 

ประชาชน ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนลด

การเสพยาเสพติด

น้อยลง 

ไม่มีผู้ค้ายาเสพติด

หรือผู้ติดยาเสพติดใน

พ้ืนที่ลดลง 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

๑๘ โครงการผู้ก่อการดี  

การช่วยเหลือเด็ก

จมน้ า 

เพ่ือป้องกันการจมน้ า

ในเด็กอายุต่ ากว่า 

๑๕ ปี 

เด็ก อายุต่ ากว่า 

๑๕ ปี ในเขต 

รับผิดชอบ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวนเด็ก

นักเรียนเข้ารับการอบรม 

เด็กนักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ช่วยเหลือตัวเอง และ

เพ่ือนเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

 
 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง

ก าแพงรอบโรงสีชุมชน 

บ้านคลองอุดมหมู่ที่ ๑ 

เพ่ือให้ประชาชนและ

เด็กนักเรียนฯห่างไกล

จากฝุ่นละออง 

๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนและเด็ก

นักเรียนฯห่างไกล

จากฝุ่นละอองไม่

เป็นโรคต่างๆ 

ส านักปลัด 

(พช) 

๒ โครงการกาฬสินธุ์คน

ดี รายได้ดี สุขภาพดี 

สู่เมืองแห่งความสุข 

เพ่ือให้ประชาชนเป็น

คนดี มีรายได้ดี มี

สุขภาพดี และมี

ความสุข 

ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของจ านวน

ประชาชน เป็นคนดี 

สุขภาพดี รายได้ดี

ถ้วนหน้า 

ประชาชนในเขต

พ้ืนที ่เป็นคนดี มี

รายได้ดี มีสุขภาพดี 

และมีความสุข 

ส านักปลัด 

(พช) 

๓ โครงการจัดเก็บ

ข้อมูล จปฐ. 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ในการ

บริหารงานในด้าน

ต่างๆ 

ทุกครัวเรือนใน

เขตพ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนในการ

จัดเก็บ จปฐ. 

มีข้อมูลพื้นฐานเพ่ือ

การบริหารงานใน

ด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

(พช) 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการอุดหนุนการ

จัดงานรัฐพิธี  

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ 

ประชาชน ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี 

ส านักปลัด 

๕ โครงการจัดท า

แผนพัฒนาและแผน

ชุมชน 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ในการ

บริหารงานในด้าน

ต่างๆ 

ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐ 

(๑๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประชาคม 

น าข้อมูลในการ

จัดท าแผนมาใช้ใน

การพัฒนาชุมชน

ตามแผนที่ได้จัดท า 

ส านักปลัด 

(วิเคราะห์) 

๖ โครงการสนับสนุน

การพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือประจ าหมู่บ้านใน

การบอกชื่อหมู่บ้าน 

๙ หมู่บ้าน ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

ประชาชนในพื้นท่ี

และนอกพ้ืนที่ได้รู้

จัดชื่อหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

(พช) 

๗ โครงการก่อสร้าง

ศาลาประชาคมและ

หอกระจายข่าว 

หมู่ที่ ๑๐, 

เพ่ือสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้าน 

๑ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชน หมู่ที่ 

๑๐,๑๒ ได้ใช้

ประโยชน์

สาธารณะต่างๆ 

ส่วนโยธา 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมศาลา

ประชาคม หมู่ที่ 

๑,๒,๕,๙,๑๑ 

๑๓,๑๕ 

เพ่ือสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร

เอนกประสงค์ประจ า

หมู่บ้าน 

๗ แห่ง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชน หมู่ที่ 

๑,๒,๕,๙, 

๑๑,๑๓,๑๕ ได้ใช้

ประโยชน์สาธารณะ

ต่างๆ 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการสนับสนุนหอ

กระจายข่าวประจ า

หมู่บ้านและปรับปรุง

หอกระจายข่าว ทุก

หมู่บ้าน 

เพ่ือใช้ในการประชา - 

สัมพันธ์สาธารณะต่างๆ 

๗ แห่ง ๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  ๗ แห่ง ประชาชน หมู่ที่ 

ทุกหมู่บ้าน ได้รับ

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ 

อย่างทันท่วงที 

ส่วนโยธา 

๑๐ โครงการ อบต.พบ

ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง

บทบาทหน้าที่ในการ

ด าเนินงานของ อบต. 

ประชาชน 

๙ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ทราบการท างาน

ของ อบต. 

ประชาชนได้เสนอ

ปัญหาและแนวคิด

ในการที่จะให้อบต.

ด าเนินการต่อไป 

ส านักปลัด 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๑ สนับสนุนเต้น และ

เก้าอ้ีประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ 

เพ่ือพัฒนาและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

ประชาชน หมู่ที่ 

๕,๑๕ ได้ใช้

ประโยชน์สาธารณะ

ต่างๆ 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการจัดตั้งศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของ 

อปท. 

เพ่ือสนับสนุนโครงการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของ อปท. 

๑ ครั้ง ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑ ครั้ง เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของ อปท. 

อ.ห้วยผึ้ง 

ส านักงาน

ปลัด 

๑๓ โครงการจัดท าแผนที่

ภาษี  

เพ่ือใช้ในการประกอบ

ในการเจ็ดเก็บภาษี 

๑ ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา 

ประชาชน และ

เจ้าหน้าที่ มีความ

สะดวกรวดเร็วใน

การจัดเก็บภาษี 

ส่วนการ

คลัง 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ กำรพัฒนำกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๑ พัฒนำด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

   

๑ โครงการสนับสนุน

เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือให้ได้ปุ๋ยทีมี่คูณ

ภาพ และผลิตได้มาก

ขึ้น 

๑ เครื่อง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ เครื่อง ได้ปุ๋ยทีมี่คูณภาพ 

และผลิตได้มากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ กำรพัฒนำกำรผลิตทำงกำรเกษตร  
 ๓.๒ พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกสระ

น้ าสาธารณะ  

บ้านภูเงิน  หมู่ ๑๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๓๐ ม.ยาว 

๑๕๐ ม. ลึก ๖ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านภู

เงินและบ้านใกล้ 

เคียงมีน้ าเพียงพอ

ใช้ในการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒ โครงการขุดลอก

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าห้วยฝายใหญ่ 

 บ้านภูเงิน หมู่ ๑๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๓๐ ม. 

ยาว ๒๔๘ ม.  

ลึก ๓ ม.  

ปริมาณดินขุด 

๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๑,๙๕๐,๐๐๐  ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านภู

เงิน และบ้าน

ใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๓ โครงการขุดสระน้ า

เพ่ือการเกษตร บ้าน

ร่องแก่นคูณ หมู่ ๑๕ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

๑๐ บ่อ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ บ่อ ประชาชนบ้านร่อง

แก่น-คูณ และบ้าน

ใกล้เคียงมีน้ าเพียงพอ

ใช้ในการเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำนที่ 

รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการขุดลอกอ่าง

เก็บน้ าห้วยฝา บ้าน

ห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๕๐ ม. ลึก 

๓ ม.ประมาณดิน

ขุด ๕๖,๒๕๐ 

ลบ.ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านห้วย

ฝา และบ้าน

ใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๕ โครงการขุดลอกบุ่ง

ค าภู บ้านโนนสมควร

หมู่ ๑๒ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

พ้ืนที่ ๑๒ ไร่ 

ลึก ๒ ม. 

ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 

๕๘,๖๐๐ ลบ.ม. 

๒,๐๖๙,๐๐๐  ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้าน

โนนสมควร และ

บ้านใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๖ โครงการขุดลอก

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าห้วยฝา บ้านโนน

ส าราญ หมู่ ๙ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๑๕ ม. 

ยาว ๔๙๖ ม. 

ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 

๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้าน

โนนส าราญ และ

บ้านใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าห้วยผึ้ง บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ ๑๔ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเรื่องน้ า
ไม่พอใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๕๐ ม. 
ลึก ๓ ม. 

ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า ๕๖,๒๕๐ ลบ.ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้าน
หนองแสง และบ้าน
ใกล้เคียงมีน้ า
เพียงพอใช้ใน
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๘ โครงการขุดลอกล า
ห้วยแคน บ้านหนอง
แสง หมู่ ๑๔ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเรื่องน้ า
ไม่พอใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๓๖๐ เมตร 

ลึก ๓ เมตร 
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า ๑๕,๘๖๐ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้าน
หนองแสง และบ้าน
ใกล้เคียงมีน้ า
เพียงพอใช้ใน
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๙ โครงการขุดลอก

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ล าห้วยฝา ระยะที่ ๓ 

ต่อจากเดิม บ้านโนน

ส าราญ หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ า

ไม่พอใช้ใน

การเกษตร 

กว้าง ๑๕ เมตร 

ยาว ๔๙๖ เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

ปริมาณดินขุดไม่น้อย

กว่า ๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านโนน

ส าราญ และบ้าน

ใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ โครงการขุดสระน้ า

เพ่ือการเกษตร บ้าน

ห้วยฝา หมู่ ๑๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

๒๐ บ่อ ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ บ่อ ประชาชนบ้านห้วย

ฝา และบ้านใกล้เคียง

มีน้ าเพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๑๑ โครงการขุดลอก

แหล่งน้ าธรรมชาติล า

ห้วยฝาตอนบน บ้าน

ห้วยฝา  

หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

กว้าง ๒๖ ม.  

ยาว ๒๗๗ ม.  

ลึก ๓ ม. 

ปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 

๒๑,๖๐๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง ประชาชนบ้านห้วย

ฝา และบ้านใกล้เคียง

มีน้ าเพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๑๒ โครงการขุดสระน้ า

เพ่ือการเกษตร  

บ้านโนนส าราญ  

หมู่ ๙ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไม่

พอใช้ในการเกษตร 

๑๐ บ่อ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ บ่อ ประชาชนบ้านนา-

อุดม และบ้าน

ใกล้เคียงมีน้ า

เพียงพอใช้ใน

การเกษตร 

ส่วนโยธา 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนำส่งเสริมกำรมีอำชีพและเพิ่มรำยได้ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านคลองอุดม  

หมู่ที่ ๑ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๖ กลุ่ม 

กลุ่มมันส าประหลัง 

กลุ่มเลี้ยงปลา 

กลุ่มกองทุนปุ๋ย 

กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ 

กลุ่มเย็บผ้า 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

ได้รับประโยชน์จาก

การสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้าน

คลองอุดม มีอาชีพ

และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๒ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุ่ม 

กลุ่มปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

ได้ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

ประชาชนบ้านนา

อุดม มีอาชีพและมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๓ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านโนนทับช้าง หมู่

ที่ ๕ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุ่ม 

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 

กลุ่มปลูกผัก

ปลอดสารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน

ได้รับประโยชน์จาก

การสนับสนุนกลุ่ม 

ประชาชนบ้านโนน

ทับช้างมีอาชีพและ

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนำส่งเสริมกำรมีอำชีพและเพิ่มรำยได้ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านโนนส าราญ หมู่

ที่ ๙ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๓ กลุ่ม 

กลุ่มทอผ้า 

กลุ่มมันส าประหลัง 

กลุ่มปลูกผักปลอด

สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านโนน

ส าราญ มีอาชีพ

และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๕ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านไทรงาม หมู่ที่ 

๑๐ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุ่ม 

กลุ่มปลูกผักปลอด

สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านไทร

งาม มีอาชีพและมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๖ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๔ กลุ่ม 

กลุ่มทอผ้า 

กลุ่มมันส าประหลัง 

กลุ่มเลี้ยงหมู 

กลุ่มจักรสาน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านภู

เงิน มีอาชีพและมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนำส่งเสริมกำรมีอำชีพและเพิ่มรำยได้ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านโนนสมควร หมู่

ที่ ๑๒ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุ่ม 

กลุ่มเลี้ยงสัตว์ 

กลุ่มปลูกผักปลอด

สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านโนน

สมควร มีอาชีพ

และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๘ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 

๑๓ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุ่ม 

กลุ่มเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร้า 

กลุ่มปลูกมันส าประ

หลัง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านห้วย

ฝา มีอาชีพและมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

๙ โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บ้านร่องแก่นคูณ หมู่

ที่ ๑๕ 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุ่ม 

กลุ่มอิฐประสาน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากการ

สนับสนุนกลุ่ม

อาชีพ 

ประชาชนบ้านโนน

ส าราญ มีอาชีพ

และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

ผ ๐๑ 



 

 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนำส่งเสริมกำรมีอำชีพและเพิ่มรำยได้ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑๐ ศึกษาอาชีพและเพ่ิม

รายได้ระหว่างเรียน 

ในเขต อปท. 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม

ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน/นักเรียน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

จ านวนนักเรียนมี

อาชีพและมี

รายได้ระหว่าง

เรียน 

ประชาชนมีอาชีพ

และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

(พช.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ ดิน และน้ ำ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ สนับสนุนปลูกป่าในที่

สาธารณะ 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้ 

 สวนสาธารณะใน

เขตพ้ืนที่  

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของป่าไม้

ในพ้ืนที่มีเพ่ิมมาก

ขึ้น 

มีป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น

ในเขตพ้ืนที่ อบต. 

ส านักปลัด 

   (การศึกษา) 

๒ สนับสนุนปลูกป่า

เศรษฐกิจ 

เพ่ือประขาขนมีป่าไม้

และรายได้เพ่ิมขึ้น 

 ๙ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมีป่าไม้

และรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศ บ้านโนนสมควร 

หมู่ ๑๒ 

เพ่ือปรับปรุง

สภาพแวดล้อม  

รอบบุ่งค าภู 

 ๑ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แห่ง มีพ้ืนที่ส าหรับ

พักผ่อนและเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

(การศึกษา) 

๔ โครงการควบคุมไฟ

ป่า 

เพ่ือป้องกันและ

ควบคุมไฟป่า 

ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ 

อ าเภอห้วยผึ้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

จ านวนไฟป่าลด

น้อยลง 

เกิดไฟป่าในเขต

อ าเภอห้วยผึ้งลด

น้อยลง 

ส านักปลัด 

(ปภ.) 

 
 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สนง.สำธำรณสุขฯ 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ พัฒนำศักยภำพกำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ ำบัดน้ ำเสีย 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

   

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑.กำรพัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ๕.๑ พัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพบุคลำกร 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ 

๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ิมศักยภาพของ

ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ 

ส านัก

ปลัด/ส่วน

โยธา/ส่วน

การคลัง 

๒ โครงการสนับสนุน

การศึกษาแก่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 

สมาชิกสภาอบต. คณะ

ผู้บริหาร ในระดับ

ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

และยกระดับความรู้

ให้กับบุคลากรของ

หน่วย - 

งาน ให้สูงขึ้น 

ตามจ านวนที่ผ่าน

การประเมินและได้

คัดเลือกให้ศึกษาต่อ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

บุคคลากรมี

การศึกษาท่ีตรง

ตามสายงาน 

บุคลากร มี

ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การท างานเพ่ิมมาก

ขึ้น 

ส านัก

ปลัด/ส่วน

โยธา/ส่วน

การคลัง 

 
 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนำ เครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๑ โครงการ ๕ ส. เพ่ือเพ่ิมมาตรฐาน

ของหน่อยงาน

ราชการ 

อบต.นิคมห้วยผึ้ง ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ ครั้งต่อปี มาตรฐานการ

ให้บริการประชาชน

ของ อบต.นิคมฯดี

ขึ้น 

ส านัก

ปลัด/ส่วน

โยธา/ส่วน

การคลัง 

๒ โครงการจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑ์ส าหรับการ

ท างาน ในส านักงาน 

เพ่ือจัดหาวัสดุ

ครุภัณฑ์ส าหรับการ

ท างาน ในส านักงาน 

จัดหาตามความ

ต้องการและจ าเป็น

ในส านักงาน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของวัสดุครุ

ภัณได้รับมาตรฐาน 

มีวัสดุครุภัณฑ์

ส าหรับการท างาน 

ในส านักงาน ตาม

ความต้องการที่

จ าเป็น 

ส านัก

ปลัด/ส่วน

โยธา/ส่วน

การคลัง 

 

 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



 

 

๕.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร 
๕.๓ พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
 

ที ่

 

โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

งบประมำณและท่ีมำ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน

ที ่

รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 

(บาท) 

 

 

๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

   

๑ โครงการส่งเสริมคณะ

ผู้บริหารเข้าฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพ

การบริหารงานของ

ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของคณะ

ผู้บริหารมีศักยภาพ

ในการท างานมาก

ขึ้น 

คณะผู้บริหารมี

ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 

ส านัก

ปลัด/ส่วน

โยธา/ส่วน

การคลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



 

 

กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒ )  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผึ้งขอรับกำรสนับสนุนหรือขอให้ อบจ.เป็นผู้ด ำเนินกำร 

 
ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ (บำท) 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.โนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ต.นคิมห้วยผึ้ง 
อ.ห้วยผึ้ง ถึง บ.นาหัวเมย ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง (หนองกกโพ) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาอุดม หมู่ที่ ๒ 
 ต.นิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ร่องแก่นคูณ หมู่ที่ ๑๕ ต.
นิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านปลาขาว หมู่ที่ ๑๐ ต.ค าบง อ.ห้วยผึ้ง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เส้นวัดภูน้อยถาวรนิมิตร จ านวน ๑๕ 
ต้น บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ ทต.ห้วยผึ้ง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๔ 
ต.นิคมห้วยผึ้ง  

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

๕ โครงการขุดลอกอ่างห้วยฝา บ้านห้วยฝา หมู่ที่ ๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง  ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๕ โครงกำร ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ ๔๔,๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๒ 



 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมป ี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง     อ ำเภอห้วยผ้ึง      จังหวัดกำฬสินธุ ์

ยุทธศำสตร์ 

 ปี  ๕๙   ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม ๓ ปี 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารุงรักษาถนน สะพาน 

ทางเท้า รางระบายน้ า 

๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 

 

๓๕ 

 

๑๓ 

๑๒ 

 

๓๙,๒๓๐,๔๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๓,๔๘๐,๐๐๐ 

 

๓๕ 

 

๑๓ 

๑๒ 

 

๓๙,๒๓๐,๔๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๓,๔๘๐,๐๐๐ 

 

๓๕ 

 

๑๓ 

๑๒ 

 

๓๙,๒๓๐,๔๐๐ 

 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 

๓,๔๘๐,๐๐๐ 

 

๑๐๕ 

 

๓๙ 

๓๖ 

 

๑๑๗,๖๙๑,๒๐๐ 

 

๕,๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๔๔๐,๐๐๐ 

รวม ๖๐ ๔๔,๔๑๐,๔๐๐ ๖๐ ๔๔,๔๑๐,๔๐๐ ๖๐ ๔๔,๔๑๐,๔๐๐ ๑๕๙ ๑๓๓,๒๓๑,๒๐๐ 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

   ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

   ๒.๒ พัฒนาด้านสาธารณสุข 

   ๒.๓ พัฒนาด้านสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

   ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกัน

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ๒.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนร่วมและสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

๔๒ 

 

๑๔ 

๖ 

๑๗ 

 

๑๓ 

 

๑๑,๐๔๖,๙๕๘ 

 

๒,๔๓๐,๐๐๐ 

๒,๘๓๐,๐๐๐ 

๑,๘๙๕,๐๐๐ 

 

๑,๖๐๕,๐๐๐ 

 

๔๒ 

 

๑๔ 

๖ 

๑๗ 

 

๑๓ 

 

๑๑,๐๔๖,๙๕๘ 

 

๒,๔๓๐,๐๐๐ 

๒,๘๓๐,๐๐๐ 

๑,๘๙๕,๐๐๐ 

 

๑,๖๐๕,๐๐๐ 

 

๔๒ 

 

๑๔ 

๖ 

๑๗ 

 

๑๓ 

 

๑๑,๐๔๖,๙๕๘ 

 

๒,๔๓๐,๐๐๐ 

๒,๘๓๐,๐๐๐ 

๑,๘๙๕,๐๐๐ 

 

๑,๖๐๕,๐๐๐ 

 

๑๒๖ 

 

๔๒ 

๑๘ 

๕๑ 

 

๓๙ 

 

๓๓,๑๔๐,๘๗๔ 

 

๗,๒๙๐,๐๐๐ 

๘,๔๙๐,๐๐๐ 

๕,๖๘๕,๐๐๐ 

 

๔,๙๓๕,๐๐๐ 

รวม ๙๒ ๑๙,๘๐๖,๙๕๘ ๙๒ ๑๙,๘๐๖,๙๕๘ ๙๒ ๑๙,๘๐๖,๙๕๘ ๒๗๖ ๕๙,๔๒๘๐,๘๗๔ 

 

ผ ๐๓ 



 

 

ยุทธศำสตร์ 

 ปี  ๕๙   ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม ๓ ปี 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   ๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์

   ๓.๒ พัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

   ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้  

 

๑ 

๑๒ 

๑๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๔,๕๑๙,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑ 

๑๒ 

๑๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๔,๕๑๙,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๑ 

๑๒ 

๑๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๔,๕๑๙,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๓ 

๓๖ 

๓๐ 

 

๖๐๐,๐๐ 

๗๓,๕๕๗,๐๐๐ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๓ ๒๕,๒๑๙,๐๐๐ ๒๓ ๒๕,๒๑๙,๐๐๐ ๒๓ ๒๕,๒๑๙,๐๐๐ ๖๙ ๗๕,๖๕๗,๐๐๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 

   ๔.๒ พัฒนาศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัด

น้ าเสีย 

 

 

๔ 

 

- 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

๔ 

 

- 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

๔ 

 

- 

 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

๑๒ 

 

- 

 

 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

 

- 

รวม ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

   ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 

   ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี 

   ๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 

๒ 

๒ 

๑ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒ 

๒ 

๑ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๒ 

๒ 

๑ 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๖ 

๖ 

๓ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๖๕๐,๐๐๐ ๕ ๖๕๐,๐๐๐ ๕ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๙๕๐,๐๐๐ 

รวมท้ังหมด ๑๘๔ ๙๐,๔๓๖,๓๕๘ ๑๘๔ ๙๐,๔๓๖,๓๕๘ ๑๘๔ ๙๐,๔๓๖,๓๕๘ ๕๕๒ ๒๗๑,๓๐๙,๐๗๔ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนที ่๖ 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผล 

 

๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.๒๕๔๘
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งมีค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ ง ที่  ๒๕/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  ลงวันที่  ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ที ่
๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑.นางสาวปาริชาติ  ไชยสถิต ผอ.กศน.อ าเภอห้วยผึ้ง   ประธานกรรมการ 
 ๒.นายสงวน  นนท์บรรดิษฐ์  ส.อบต.นิคมห้วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๓.นายสมัย  มงคลเคหา  ส.อบต.นิคมห้วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๔.นายประมวล  ประทุมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓   กรรมการ 
 ๕.นายสุริยา  ญาณเสถียร  ส.อบต.นิคมห้วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๖.นายสนิท  สุดสน  ส.อบต.นิคมห้วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๗.นายฉัตรชัย  นาชัยเพิ่ม  ผอ.ศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง กรรมการ 
 ๘.นายพิทักษ์  โพพิทูล  หัวหน้าส่วนโยธา    กรรมการ 
 ๙.นายดิเรก  พฤษชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๐.นายหนูพันธ์  พลเยี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวอภิญญา  สารขันธ์ รก.หัวหน้าส่วนการคลัง   กรรมการ/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๔. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๖.๒ กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีห้วงเวลา ๓ ปี ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี โดยมีการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 
 



 

 

๑. การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า 
ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด และเป็นการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นการ
ประเมินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยมีรูปแบบประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพกาพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



 

 

๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๒ ส่วน คือ 
 ๑. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
 ๒. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............................................................................  
 ๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.......................................................................................... 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี....................................................................................  
 ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   
๖.   
๗.   
๘.   
๙.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
 ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภำพรวม    

 
 ๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.................................................................................................................  

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
 
 
 
 
 



 

 

๖.๓ กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

๑. การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มี
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโครงการต่างๆและการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการ
ระบุไว้ในแผนพัฒนาและจัดท าเป็นรายงานเพ่ือให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของแผนงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในอนาคตโดยจัดท าในรายไตรมาส 

๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการว่าได้ด าเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ด าเนินการไปตามเป้าหมายหรือ
แผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่แล้วจัดท าเป็นรายงานในรายไตรมาสเพื่อการรับรู้เป็นการภายใน 

๒.๓ ประสานงานและจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานเพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความ
เป็นไปของโครงการและการด าเนินงานตามแผนว่าควรจะมีการแก้ไขและควรด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใดและ
ทบทวนงานที่ได้ท ามาแล้วโดยจัดท าในรูปแบบรายงานประจ าปีและรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


