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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปีเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีการพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วํา

ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง  และภายใต๎แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรม ได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต๎องน ามาด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งบรรลุผลตํอวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด และจะต๎องก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จะด าเนินการในปีงบประมาณของแตํละปีให๎มีความตํอเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการด าเนินการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเป็นประจ าทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนแบบหมุนเวียนเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์
ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี กลําวคือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือใน
การจัดท างบประมาณรายจํายโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให๎กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผําน
กระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพ่ือให๎เกิดรูปธรรมดังนั้น โครงการที่
บรรจุอยูํในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความ
พร๎อมและมีคุณสมบัติอยํางน๎อย ๒ ประการ คือ 

๑. โครงการ/กิจกรรม คํอนข๎างมีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะสามารถด าเนินการได๎ การสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการตลอดจนประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได๎รับ 

๒. โครงการ/กิจกรรมที่อยูํในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร๎อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียด เพ่ือที่จะน าไปจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป มีดังนี้ 

๑.เป็นแผนที่มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาสามปีการพัฒนา 
๒.เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
๓.เป็นแผนที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 
๔.เป็นแผนงานที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนาสามปีการพัฒนากับข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปี 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงระหวํางแผนพัฒนาสามปีการพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและข๎อบัญญัติ

งบประมาณรายจํายประจ าปี 
๒.เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีให๎มีความสอดคล๎อง และสามารถพัฒนาได๎ตาม

แผนพัฒนาสามปีการพัฒนา 
๓.เป็นขั้นตอนการน าโครงการตํางๆที่มีความพร๎อมที่จะด าเนินการบรรจุลงในข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปี 
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๔.เพ่ือให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง
และสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน 

 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลรํวมกับประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบล 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาสาม
ปีการพัฒนารวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคมและชุมชน  โดยน าข๎อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๑.๓.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 
ด าเนินการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต๎องการ และข๎อมูลน ามาจัดท ารําง 

แผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอรํางให๎คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
สํวนที่ ๑ บทน า 
สํวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
สํวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา 
สํวนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี 
สํวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 
สํวนที่ ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ประชาชนในท๎องถิ่นตั้งแตํ ๒ แหํงขึ้นไปที่

ได๎รับประโยชน์รํวมกัน และโครงการที่จ าเป็นต๎องขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น น าเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัดตามอ านาจหน๎าที่ตํอไป 

๑.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอ
ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล 

๑.๓.๔ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
เพ่ือให๎ความเห็นชอบ 

๑.๓.๕ นายกองค์การบริหารสํวนต าบลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี 
 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.๔.๑ ท าให๎ผู๎บริหารมีจุดมุํงหมายและแนวทางในการพัฒนา 
๑.๔.๒ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได๎ 
๑.๔.๓ สามารถก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาได๎อยํางเป็นระบบ 
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ส่วนที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

 

๒.๑ ลักษณะท่ีตั้งและภูมิประเทศ 
เลขที ่๒๑๐ หมูํที่ ๔ ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง  อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยูํ

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด หํางจากอ าเภอห๎วยผึ้ง ๑ กิโลเมตร หํางจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ๕๘ 
กิโลเมตร ใช๎ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาท ีในการเดินทางจากอ าเภอห๎วยผึ้งถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู และต าบลค าบงบางสํวน 
 ทิศใต๎   ติดกับต าบลหนองอีบุตร และต าบลไค๎นุํนบางสํวน 
 ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลภูแลํนช๎าง อ าเภอนาคู และต าบลไค๎นุํนบางสํวน 
 ทิศตะวันตก  ติดกับต าบลค าบง 

 

ขนาดพื้นที่ 
         มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ       ๔๗,๔๔๓ ไรํ  

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

                       คิดเป็นพ้ืนที่                    ๗๕.๙๐   ตร.กม. 
 

จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึงมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้านดังนี้ 
หมูํที่ ๑    บ๎านคลองอุดม   
หมูํที่ ๒   บ๎านนาอุดม    
หมูํที่ ๕   บ๎านโนนทับช๎าง    
หมูํที่ ๙   บ๎านโนนส าราญ    
หมูํที่ ๑๐  บ๎านไทรงาม (บางสํวน)    
หมูํที่ ๑๑  บ๎านภูเงิน    
หมูํที่ ๑๒  บ๎านโนนสมควร (บางสํวน)    
หมูํที่ ๑๓ บ๎านห๎วยฝา  
หมูํที่ ๑๔ บ๎านหนองแสง (บางสํวน)  
หมูํที่ ๑๕ บ๎านรํองแกํนคูณ 
หมูํที่ ๑๖ บ๎านโนนสวรรค์ (บางสํวน) 
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ข๎อมูลประชากร 
 
ที ่

 
หมูํบ๎าน 

จ านวนประชากร จ านวนหลังคา
เรือน 

ชาย หญิง รวม (หลังคา) 
๑ คลองอุดม ๑๖๒ ๑๗๕ ๓๓๗ ๙๕ 
๒ นาอุดม ๑๗๙ ๑๙๕ ๓๗๔ ๘๒ 
๕ โนนทับช๎าง ๑๕๓ ๑๕๗ ๓๑๐ ๗๗ 
๙ โนนส าราญ ๒๙๓ ๒๗๐ ๕๖๕ ๑๖๐ 

๑๐ ไทรงาม ๔๙ ๓๘ ๘๗ ๓๓ 
๑๑ ภูเงิน ๒๑๓ ๑๙๓ ๔๐๖ ๑๑๗ 
๑๒ โนนสมควร ๘๓ ๘๓ ๑๖๖ ๕๔ 
๑๓ ห๎วยฝา ๔๐๐ ๓๗๒ ๗๗๒ ๑๘๕ 
๑๔ หนองแสง ๓ ๑ ๔ ๑ 
๑๕ รํองแกํนคูณ ๙๒ ๑๐๖ ๑๙๘ ๕๐ 
๑๖ โนนสวรรค ์        ๑๑ ๗ ๑๘ ๙ 

 ประชากรแฝง     
รวม ๑,๖๓๘ ๑,๕๙๗ ๓,๒๓๕ ๘๖๓ 

มีความหนาแนํนเฉลี่ย  ๔๓ คน/ ตารางกิโลเมตร 
(อ๎างอิงจาก ข๎อมูลส านักทะเบียนอ าเภอห๎วยผึ้ง  กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ) 
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จ านวนประชากรแยกช่วงอายุ 

ชํวงอายุประชากร จ านวนเพศชาย
(คน) 

จ านวนเพศหญิง 
(คน) 

จ านวนรวม 
(คน) 

น๎อยกวํา 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 
มากกวํา 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 านวนประชากรที่อาศัยอยูํจริงจากการส ารวจนี้ อาจไมํเทํากับจ านวนประชากรที่มีอยูํในทะเบียน
บ๎านได๎ (ข้ึนอยูํกับการ เกิด การตาย) 
 

ชื่อผู้น าท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน 
หมูํที่ ๑   บ๎านคลองอุดม   ผู๎ใหญํบ๎าน นายทองจันทร์  มิอามาตร์ 
หมูํที่ ๒   บ๎านนาอุดม   ผู๎ใหญํบ๎าน นายหัส  เกตะโร    
หมูํที่ ๕   บ๎านโนนทับช๎าง ผู๎ใหญํบ๎าน นายอดุล  ช ากรม    
หมูํที่ ๙   บ๎านโนนส าราญ  ผู๎ใหญํบ๎าน นายสมจิตร  ค าส าแดง     
หมูํที่ ๑๐  บ๎านไทรงาม   ผู๎ใหญํบ๎าน นายจักรทิพย์  ดอนถวิล    
หมูํที่ ๑๑  บ๎านภูเงิน   ผู๎ใหญํบ๎าน นายธรรมรส  เรียกศิริ    
หมูํที่ ๑๒  บ๎านโนนสมควร  ก านัน นายสุรัตน์  ทองแปลง    
หมูํที่ ๑๓  บ๎านห๎วยฝา   ผู๎ใหญํบ๎าน นายประมวล  ประทุมชาติ  
หมูํที่ ๑๔  บ๎านหนองแสง   ผู๎ใหญํบ๎าน นายอาคม  ตาลวาวแวว   
หมูํที่ ๑๕  บ๎านรํองแกํนคูณ  ผู๎ใหญํบ๎าน นายเรืองศิลป์  นนท์ยะโส 
หมูํที่ ๑๖  บ๎านโนนสวรรค ์ ผู๎ใหญํบ๎าน นายประยุทธ  นิลมาตย์ 
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ประชากรที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ล าดับ

ที ่
หมูํบ๎าน ประเภทของผู๎ได๎รับเบี้ยยังชีพ รวม 

(คน) ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ 
๑ คลองอุดม ๓๗ ๗ ๓ ๔๗ 
๒ นาอุดม ๓๘ ๑๑ ๒ ๕๑ 
๕ โนนทับช๎าง 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 ห๎วยฝา ๗๐ ๕๘ ๒ ๑๓๑ 
๑๔ หนองแสง ๑ - - ๑ 
๑๕ รํองแกํนคูณ ๑๒ ๘ ๐ ๒๐ 

รวมผู๎ได๎รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น ๔๘๑ 
๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 

ประชาชนสํวนใหญํในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชํน ท านา ท าไรํมัน
ส าปะหลัง ท าสวนยางพารา ท าสวน ท าไรํอ๎อย และอ่ืนๆ 
 อาชีพเสริม ได๎แกํ การเลี้ยงสัตว์ เชํน โค กระบือ เป็ด ไกํ และการเพาะปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเก่ียว 
การเพาะเห็ดในโรงเรือน การเลี้ยงปลาในบํอซีเมนต์ และสัตว์น้ าอื่นๆ 
ข๎อมูลเกษตรกรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ที ่ บ๎าน ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก

(ไรํ) 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไรํ) 
จ านวนผลผลิต
รวมทัง้หมด(ตัน) 

หมายเหตุ 

๑ คลองอุดม ข๎าว ๖๔๓ ๔๘๐ ๓๐๙.๐๐  
  มันส าประหลัง - - -  
  อ๎อยโรงงาน ๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔๐  
  ยางพารา - - -  
๒ นาอุดม ข๎าว ๓๓๕ ๔๒๐ ๑๔๑  
  มันส าประหลัง - - -  
  อ๎อยโรงงาน - - -  
  ยางพารา - - -  
๓ โนนทับช๎าง ข๎าว ๒๐๓ ๓๒๐ ๖๕  
  มันส าประหลัง ๒๒ ๓,๐๐๐ ๖๖  
  อ๎อยโรงงาน ๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐๐  
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 ยางพารา - - -  

ที ่ บ๎าน ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก
(ไรํ) 

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไรํ) 

จ านวนผลผลิต
รวมทั้งหมด(ตัน) 

หมายเหตุ 

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

**ข้อมูลอ้างอิง จากเกษตรอ าเภอห้วยผ้ึง ๐๕/๐๖/๕๗** 
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๒.๓ สภาพสังคม 
๒.๓.๑ หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนต าบล 

 - ธนาคาร    - แหํง 
 - โรงแรม /รีสอร์ท   ๒ แหํง 
 - ปั๊มน้ ามันและก๏าช   - แหํง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม   - แหํง 
 - โรงส ี     ๙ แหํง 
 - โรงรับจ าน า    - แหํง 

๒.๓.๒ การศึกษา  
- มีโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่ทั้งหมด ๓ แหํง มัธยมศึกษา ๑ แหํง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหํง 
 
โรงเรียนบ๎านห๎วยฝา 

ล าดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาล ๗ ๕ ๑๒ 
ชั้น ป.๑ ๔ ๕ ๙ 
ชั้น ป.๒ ๖ ๒ ๘ 
ชั้น ป.๓ ๕ ๑ ๖ 
ชั้น ป.๔ ๕ ๗ ๑๒ 
ชั้น ป.๕ ๖ ๔ ๑๐ 
ชั้น ป.๖ ๘ ๑ ๙ 

**ข๎อมูลอ๎างอิงจาก ร.ร.ห๎วยฝา ๐๕/๐๖/๕๗** 
โรงเรียนพรชัยวิชาลัย 

ล าดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้น ป.๑ ๓๓ ๒๘ ๖๑ 
ชั้น ป.๒ ๑๕ ๒๖ ๔๑ 
ชั้น ป.๓ ๒๘ ๓๖ ๔๖ 
ชั้น ป.๔ ๒๔ ๓๗ ๖๑ 
ชั้น ป.๕ ๒๙ ๕๔ ๘๓ 
ชั้น ป.๖ ๒๓ ๓๘ ๖๒ 

รวม ๑๕๒ ๒๑๙ ๓๕๔ 
**ข๎อมูลอ๎างอิงจาก ร.ร.พรชัยวิชาลัย ๐๕/๐๖/๕๗** 
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โรงเรียนหนองแก๎วญาณเวที 

ล าดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย 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    
**ข๎อมูลอ๎างอิงจาก ร.ร.หนองแก๎วญาณเวที ๐๕/๐๖/๕๗** 
 
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมูํ ๖ 

ล าดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ชั้นอนุบาล ๑๒ ๑๕ ๒๗ 
ชั้น ป.๑ ๑๑ ๔ ๑๕ 
ชั้น ป.๒ ๘ ๔ ๑๒ 
ชั้น ป.๓ ๗ ๑๑ ๑๘ 
ชั้น ป.๔ ๑๑ ๖ ๑๗ 
ชั้น ป.๕ ๑๐ ๘ ๑๘ 
ชั้น ป.๖ ๑๔ ๑๐ ๒๔ 
ชั้น ม.๑ ๘ ๖ ๑๔ 
ชั้น ม.๒ ๘ ๙ ๑๗ 
ชั้น ม.๓ ๕ ๖ ๑๑ 

รวม ๙๔ ๗๙ ๑๗๓ 
**ข๎อมูลอ๎างอิงจาก ร.ร.นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ๖ ๐๕/๐๕๖๕๗** 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ล าดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

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

รวม ๓๔ ๔๖ ๘๐ 
**ข๎อมูลอ๎างอิงจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมฯ ๓๑/๐๕/๕๖** 
 
๒.๓.๓ สถาบันและองค์การทางศาสนา 
- วัด/ส านักสงฆ์    ๙ แหํง 
- มัสยิด     - แหํง 
- ศาลเจ๎า    - แหํง 
- โบสถ ์     - แหํง 
๒.๓.๔ การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง    - แหํง 
- สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมูํบ๎าน   - แหํง 
- สถานพยาบาลเอกชน     - แหํง 
- ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน      - แหํง 
๒.๓.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีต ารวจ         -     แหํง 
- สถานีดับเพลิง       -     แหํง 
- ศูนย ์อปพร.        ๑     แหํง 

 
๒.๔ การบริหารพื้นฐาน 

๒.๔.๑ การโทรคมนาคม 
 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข - แหํง 
 - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แหํง 

๒.๔.๒ การไฟฟ้า (แสดงถึงจ านวนหมูํบ๎านที่ไฟฟูาเข๎าถึงและจ านวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูา) 
 - ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ครบทุกหมูํบ๎าน  ทุกครัวเรือน   จ านวน    ๘๖๓    ครัวเรือน 
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๒.๔.๓ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 - ฝาย      ๒ แหํง 
 - บํอน้ าตื้น    ๗ แหํง 
 - บํอโยก     ๑๖ แหํง 
 - อ่ืนๆ(ระบ)ุ    - แหํง 

๒.๔.๔ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - ล าน้ า ล าห๎วย    ๔ แหํง 
 - บึง หนองและอ่ืนๆ   ๑ แหํง 

๒.๔.๕ การคมนาคม (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) 
  การสัญจรระหวํางหมูํบ๎านยังเป็นถนนลูกรังเชื่อมตํอกับทางหลวงแผํนดิน หมายเลข ๒๐๔๒    
การคมนาคมยังมีปัญหาในหลายหมูํบ๎าน     ได๎แกํ 
  -  หมูํ   ๑๓   และหมูํ   ๑๕     ไปสูํทางหลวงแผํนดินหมายเลข   ๒๑๐๑ 

-  หมูํ  ๑,๒   และหมูํ     ๕     ไปสูํทางหลวงแผํนดินหมายเลข   ๒๐๔๒ 
ข๎อมูลถนนที่อยูํในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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ล าดับ อ าเภอ อปท. ชื่อสายทาง ประเภทถนน ระยะทาง สภาพการใช๎งาน งบประมาณ หมายเหตุ 

 
      (ดิน,ลูกรัง,คสล. ทั้งหมด ใช๎งานได๎ ต๎องซํอมบ ารุง ที่ต๎องซํอมบ ารุง   

 
      ลาดยาง,อ่ืนๆ) (กม.) ปกติ(กม.) (กม.)     

๑ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง สายบ๎านโนนสมควร ลาดยาง ๖.๑๘๕ ๑.๒๐๐ ๔.๙๘๕ - - 

๒ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านคลองอุดม หมูํที่ ๑ ถนนลูกรัง ๔.๓๐๐   ๔.๓๐ ๒๕๘,๐๐๐   

๓ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านคลองอุดม หมูํที่ ๑ ถนนดิน ๑.๐๐๕   ๑.๐๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๔ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านคลองอุดม หมูํที่ ๑ ถนนคสล. ๐.๘๑๕ ๐.๘๑๕       

๕ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านนาอุดม หมูที่ ๒ ถนนลูกรัง ๓.๒๙๐   ๓.๒๙ ๑๙๗,๔๐๐   

๖ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านนาอุดม หมูที่ ๒ ถนนดิน ๑.๑๐๐   ๑.๑๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๗ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านนาอุดม หมูที่ ๒ ถนนคสล. ๐.๘๐๕ ๐.๘๐๕       

๘ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านนาอุดม หมูที่ ๒ ลาดยาง ๓.๖๐๐   ๓.๖๐๐ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐   

๙ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนทับช๎าง หมูํที่ ๕ ถนนลูกรัง ๒.๒๓๕   ๒.๒๓๕ ๑๓๔,๑๐๐   

๑๐ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนทับช๎าง หมูํที่ ๕ ถนนดิน ๒.๐๑๕   ๒.๐๑๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๑๑ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนทับช๎าง หมูํที่ ๕ ถนนคสล. ๐.๓๙๐ ๐.๓๙๐       

๑๒ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนส าราญ หมูํที่ ๙ ถนนลูกรัง ๖.๗๕๐   ๖.๗๕๐ ๔๐๕,๐๐๐   

๑๓ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนส าราญ หมูํที่ ๙ ถนนดิน ๐.๕๐๐   ๐.๕๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๑๔ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนส าราญ หมูํที่ ๙ ถนนคสล ๐.๙๐๐ ๐.๙๐๐       

๑๕ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านไทรงาม หมูํที่ ๑๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน ๓.๕๐๐   ๓.๕๐๐ ๒๑๐,๐๐๐   

๑๖ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านไทรงาม หมูํที่ ๑๐ ถนนดิน ๓๐๐   ๓๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ 
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ล าดับ อ าเภอ อปท. ชื่อสายทาง ประเภทถนน ระยะทาง สภาพการใช๎งาน งบประมาณ หมายเหตุ 

    (ดิน,ลูกรัง,คสล. ทั้งหมด ใช๎งานได๎ ต๎องซํอมบ ารุง ที่ต๎องซํอมบ ารุง  

 
      ลาดยาง,อ่ืนๆ) (กม.) ปกติ(กม.) (กม.)     

๑๗ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ ถนนลูกรัง ๒.๖๒๕   ๒.๖๒๕ ๑๕๗,๐๐๐    

๑๘ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ ถนนดิน ๑.๒๐๐   ๑.๒๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๑๙ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ ถนนคสล ๐.๓๑๓ ๐.๓๑๓       

๒๐ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนสมควร หมูํที่ ๑๒ ถนนลูกรัง ๒.๐๙๐   ๒.๐๙๐ ๑๒๕,๔๐๐   

๒๑ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนสมควร หมูํที่ ๑๒ ถนนคสล ๐.๕๗๐ ๐.๕๗๐       

๒๒ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านโนนสมควร หมูํที่ ๑๒ ถนนลาดยาง ๑.๐๐๐ ๑.๐๐๐       

๒๓ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ ถนนลูกรัง ๗.๓๗๕   ๗.๓๗๕ ๔๔๒,๕๐๐   

๒๔ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ ถนนดิน ๑.๒๐๐   ๑.๒๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๒๕ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ ถนนคสล ๑.๓๖๕ ๑.๓๖๕       

๒๖ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ ถนนลาดยาง ๑.๖๘๐ ๑.๓๐๐ ๓๘๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐   

๒๗ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านรํองแกํนคูณหมูํท่ี ๑๕ ถนนลูกัรง ๖.๓๕๐   ๖.๓๕๐ ๓๘๑,๐๐๐   

๒๘ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านรํองแกํนคูณหมูํท่ี ๑๕ ถนนดิน ๒.๒๘๐   ๒.๒๘๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนลูกรังบดอัดแนํน 

๒๙ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านรํองแกํนคูณหมูํท่ี ๑๕ ถนนคสล ๐.๙๙๒ ๐.๙๙๒       

๓๐ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านไทรงาม หมูํ๑๐ ถนนคสล ๐.๓๓๕  ๐.๓๓๕ ๑,๐๑๖,๐๐๐  

๓๑ ห๎วยผึ้ง อบต.นิคมห๎วยผึ้ง บ๎านไทรงาม ถนนคสล ๐.๒๐๐  ๐.๒๐๐ ๕๑๖,๘๐๐  
**อ๎างอิงข๎อมูลจาก สํวนโยธา อบต. ๐๕/๐๖/๕๖**
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๒.๕ ข้อมูลอ่ืนๆ 
๒.๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

 - ปุาไม๎และแหลํงน้ าธรรมชาติ 
๒.๕.๒ มวลชนจัดตั้ง 

 -  ลูกเสือชาวบ๎าน   ๑   รุํน  ๖๐  คน 
 - ไทยอาสาปูองกันชาติ – รุํน - คน 
 -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ – รุํน - คน 
 - อปพร   ๓   รุํน   ๘๗   คน 

-  อ่ืนๆ(ระบ)ุ 
 

๒.๖ ด้านการเมือง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  

- นางจิดาภา  ลาวัลย ์   
           ผู้ช่วยผู้บริหาร        ๓  คน           ดังนี้ 

-นายสมชาย  เฉวียงหงส์   ต าแหนํงรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง   
-นายสมหวัง  ไชยประโคม ต าแหนํงรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
-นางสาวขนิษฐา พาพาน  ต าแหนํงเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๒  คน    ดังนี้ 
๑.นายวิชิต  ชาระ ต าแหนํงประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๒.นายสุรเดช  พาพาน ต าแหนํงรองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๓.นายปาฏิหาริย์  ระฟูา ต าแหนํงเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๔.นายณรงค์  นรชาญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๕.นายสมัย  มงคลเคหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๖.นายจ าปี  เดชรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๗.นายสนิท  สุดสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๘.นายอุดม  ชื่นชม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๙.นายอุดม  นนท์บรรดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๐.นายไสว  สุขด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๑.นายสุดตา  กุลมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง  
๑๒.นายสงวน  นนบรรดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๓.นายขวัญใจ  นามสิงห์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๔.นายสมปอง  ค าประเทือง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๕.นายองุํน  ชาลีวันด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๖.นายสมศักดิ์  ชาระมาตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๗.นายสุริยา  ญาญเสถียร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๘.นางบุญถม  โคตรพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๑๙.นายวีระพนธ์  มะลิต๎น สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
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๒๐.นายทวีศักดิ์  มะลิต๎น  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๒๑.นางนาฎญา  นิ่มปานพยุงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 
๒๒.นางสุดสายใจ  ใจอํอน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 

๒.๗ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
๒.๗.๑ จ านวนบุคลากร 
จ านวน   ๒๖   คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

                     -   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   ๑ คน 
  -   นักบริหารงานทั่วไป    ๑ คน 

-   เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ๑ คน 
-   บุคลากร     ๑  คน 
-   นักวิชาการศึกษา    ๑ คน 
-   เจ๎าพนักงานธุรการ    -  คน 
-   นักพัฒนาชุมชน    ๑ คน 
-   เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย - คน 
-   ครูผู๎ดูแลเด็ก     ๑ คน 
-   พนักงานจ๎างทั่วไป    ๔ คน 
-   พนักงานจ๎างตามภารกิจ    ๔ คน 

ต าแหน่งในส่วนการคลัง    
    - นักวิชาการเงินและบัญชี   ๑ คน 

 - นักวิชาการคลัง    ๑ คน 
 - เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎    ๑ คน 
 -  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ๒ คน 

ต าแหน่งในส่วนโยธา          
-  หัวหน๎าสํวนโยธา    ๑  คน 
-  พนักงานจ๎างตามภารกิจ   ๕  คน                

ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบล 
มัธยมศึกษา  ๔ คน 
ปวส.   ๗ คน 
ปริญญาตรี  ๑๓ คน 
สูงกวําปริญญาตรี ๒ คน 

  ๒.๗.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จ านวน   ๑๙,๔๘๗,๑๑๕.๖๘ บาท    แยกเป็น 

รายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเอง   ๗๔๐,๗๕๘.๓๒      บาท 
รายได๎ที่สํวนราชการตํางๆจัดเก็บให๎     ๑๓,๘๗๖,๓๒๕.๓๖    บาท                     
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล               ๔,๘๗๐,๐๓๒.๐๐      บาท 
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๒.๗.๓ รถที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 รถยนต์สี่ประตู    ๑ คัน 
 รถยนต์รับสํงนักเรียน   ๑  คัน 
 รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)  ๑  คัน 
 รถ ๖ ล๎อ เอนกประสงค์(เครน)  ๑  คัน 
 รถ ๖ ล๎อเอนกประสงค์(น้ า/ดับเพลิง) ๑  คัน 
 รถจักรยานยนต์    ๑  คัน 
  รวม    ๖  คัน 
 
๒.๘ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

๒.๘.๑ การรวมกลุ่มทุกประเภท  ๑๗ กลุํม 
 แยกประเภทกลุํม 
  - กลุํมอาชีพ   ๑๖ กลุํม 
  - กลุํมออมทรัพย์   ๑ กลุํม 
  - กลุํมอ่ืนๆ   - กลุํม 
 

๒.๘.๒ จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
 พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ และมีแหลํงน้ าเหมาะแกํการท าการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงการ
ปลูกพืชผักตํางๆ 
 

๒.๙ ความต้องการของประชาชน 
 ๒.๙.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  - ต๎องการให๎ปรับปรุงผิวจราจรให๎สามารถสัญจรไปมาโดยสะดวกทุกฤดูกาล ต๎องการให๎มี
สถานที่ในการกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคทุกฤดู ให๎พอเพียงตํอความต๎องการของประชาชน  
 ๒.๙.๒ ด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
  - ต๎องการให๎มีการแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ท่ีมีความรู๎ด๎านการเกษตรเพ่ือสํงเสริมให๎มีการเพิ่ม
ผลผลิตให๎มีคุณภาพและปริมาณมากกวําเดิม 
  - ต๎องการให๎มีการรวมกลุํมในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและจัดหารถยนต์สํวนกลางเพ่ือ
ใช๎ในการน าผลผลิตที่ได๎น าไปจ าหนําย  
 ๒.๙.๓ ด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
  - ต๎องการสนับสนุนด๎านเงินอุดหนุนจากสํวนกลางเพ่ือ ซื้ออุปกรณ์ในการ           
รักษาพยาบาลผู๎ปุวย โดยไมํต๎องเดินทางไปถึงตัวจังหวัด                                      

-  ต๎องการเพ่ิมเจ๎าหน๎าที่ด๎านสาธารณสุขให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน  ในการ
ให๎บริการด๎านการรักษาพยาบาล           
 ๒.๙.๔ ด้านน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
  - เพ่ิมงบสนับสนุนในการจัดหาสถานที่ในการเก็บน้ าเพ่ือให๎มีน้ าพอเพียงในฤดูแล๎ง  
 ๒.๙.๕ ด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  - เพ่ิมงบสนับสนุนจากสํวนกลางเพ่ือน ามาพัฒนาในชนบท เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ให๎
ก๎าวหน๎าทันตํอสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๒.๑๐ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ปัญหา สภาพปัญหา หมายเหตุ 
๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑.สะพานข๎ามคลองมีไมํเพียงพอ 
๒.ไมํมีถนนสูํไรํนา 
๓.ไมํมีถนนระหวํางหมูํบ๎าน 
๔.ไมํมีน้ าประปา 
๕.น้ าประปาไมํเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค 
๖.ไมํมีถนนสูํพื้นที่การเกษตร 
๗.ต๎องการขยายไฟฟูาในพ้ืนที่จุดเสี่ยงในหมูํบ๎าน 
๘.ไมํมีไฟฟูาไปสูํพ้ืนที่การเกษตร 
๙.ต๎องการปรับปรุงถนนลูกรังสูํหมูํบ๎าน 
๑๐.ต๎องการถนนคอนกรีตภายในหมูํบ๎าน 
 
๑.ไมํมีทุนส าหรับกลุํมอาชีพ 
๒.ไมํมีความรู๎ในการรวมกลุํมอาชีพ 
๓.ขาดความสามัคคีในกลุํม 
๔.ผู๎สูงอายุขาดการดูแล 
๕.ผู๎พิการไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ 
๖.ผู๎ปุวยโรคเอดส์สังคมไมํยอมรับ 
๗.เยาวชนขาดจิตส านึกในการหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี 
๘.ไมํมีกิจกรรมเพ่ือสร๎างความสามัคคีในชุมชน 
๙.ต๎องการแขํงขันกีฬาเยาวชนในพื้นท่ี 
๑๐.ผู๎ปกครองไมํเป็นแบบอยํางที่ดีส าหรับเยาวชน 
๑๑.ขาดอุปกรณ์กีฬา 

 

ปัญหา สภาพปัญหา หมายเหตุ 
๓.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
๔.ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 

๑.ไมํมีพันธุ์ไม๎ที่ต๎องการ 
๒.ไมํมีที่ปลูกต๎นไม๎ 
๓.ขาดการสนับสนุนทุนในการจัดซื้อกล๎าไม๎ 
๔.ประชาชนบุกรุกปุา 
๕.ประชาชนไมํมีความรู๎ในการอยูํรํวมกับปุา 
๖.ประชาชนไมํมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุํง
แสวงหาแตํผลประโยชน์ตนเอง 
 
๑.แหลํงน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน 
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๕.ด้านการบริหารจัดการ
ในส านักงาน 

๒.แหลํงน้ าตามธรรมชาติขาดการดูแลรักษา 
๓.ประชาชนขาดจิตส านึกและไมํตระหนักวําแหลํงน้ าธรรมชาติเป็น
ของสํวนรวม 
๔.ประชาชนไมํมีน้ าใจในการอนุรักษ์แหลํงน้ าธรรมชาติรํวมกัน 
 
๑.ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชน 
๒.งบประมาณไมํเพียงพอ 
๓.บุคลากรมีน๎อย 
๔.วัสดุส านักงานไมํเพียงพอ 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง   ในปี ๒๕๕๖ 

โครงการภายใต้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.มีการแบํงสายการบังคับบัญชาที่สั้นและรวดเร็ว 
๒.บุคลากรบรรจุตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนํง 
มีความรับผิดชอบมีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
๓.มีโครงสร๎างองค์กรขนาดเล็กกะทัดรัด 
๔.มีระเบียบกฎหมายใช๎ในการปฏิบัติงาน 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน 
๖.มีศูนย์ ICT อยูํในส านักงาน 
๗.มีรถไฟฟูา รถขยะ รถบรรทุกน้ าดับเพลิงรถรับสํง
นักเรียน รถ EMS อุปกรณ์ดับเพลิง มีโต๏ะเก๎าอ้ี
เพียงพอกับจ านวนบุคลากร มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ   
ใช๎งาน มีระบบอินเตอร์เน็ตของหนํวยงาน 
๘.มีการตราข๎อบัญญัติเกี่ยวกับระบบประปา และ
ตาม พรบ.สาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จ านวน ๔ ฉบับ 
๙.มีการพัฒนารายได๎อยํางตํอเนื่อง 
๑๐.มีการออกจํายเบี้ยยังชีพตํางๆ เก็บภาษีและ
คําธรรมเนียมนอกสถานที่ 
๑๑.มีการสนับสนุนกลุํมอาชีพตํางๆในรูปโครงการ
กู๎ยืมเงินปลอดดอกเบี้ย 
๑๒.มีอาคารส านักงานและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มั่นคงแข็งแรง 
๑๓.มีจ านวนครูเพียงพอตํอจ านวนนักเรียน 
๑๔.มีสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
๑๕.มีอาหารเสริมและอาหารกลางวันเพียงพอตํอ
จ านวนนักเรียน 
๑๖.ที่ตั้งอาคารส านักงานตั้งอยูํในตัวอ าเภอ 
๑๗.บุคลากรปฏิบัติงานได๎หลายหน๎าที่ 
๑๘.มีมีการจัดตั้งศูนย์ EMS รํวมกับหนํวยงานอื่น 

๑.มีจ านวนบุคลากรไมํเพียงพอตํอภารกิจงาน 
๒.มีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา 
๓.บุคลากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมํตรง
ตามสายงาน 
๔.สายการบังคับบัญชา แบบมีสํวนรํวม 
๕.วัสดุ ครุภัณฑ์ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
๖.ระเบียบกฎหมายไมํเอ้ือตํอการท างานเพราะใช๎มา
นานและไมํมํุงสนองตอบความต๎องการของ
ประชาชน 
๗.อาคารส านักงานคับแคบ ไมํเป็นสัดสํวน 
๘.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีไมํเพียงพอ 
๙.ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนไมํเพียงพอตํอ
ภารกิจและตามอ านาจหน๎าที่ 
๑๐.วัสดุ ครุภัณฑ์ช ารุดบํอย 
๑๑.เงินสะสมของหนํวยงานเหลือจ ากัด 
๑๒.ได๎รับภารกิจถํายโอนมากเกินไป แตํไมํได๎รับการ
ถํายโอนบุคลากรและงบประมาณ 
๑๓.ครูผู๎ดูแลเด็กจบการศึกษาไมํตรงกับหน๎าที่
ปฏิบัติงาน 
๑๔.มีครูผู๎ดูแลเด็กยังไมํจบปริญญาตรี 
๑๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไมํมีรั้ว 
๑๖.รถรับสํงนักเรียนไมํเพียงพอ 
๑๗.พนักงานและพนักงานจ๎างขาดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 
๑๘.มีกิจกรรมความเสี่ยงในการผิดระเบียบกฎหมาย 
๑๙.ความรํวมมือในการปฏิบัติงานสํวนรวมมีน๎อย 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
๑.สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมเหมาะแกํการท าการ
เพาะปลูกและท าการเกษตรกรรม 
๒.ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมเชํนปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์ฯลฯ 
๓.มีอํางเก็บน้ าขนาดใหญํ ๒ แหํง มีล าห๎วย ๔ สาย 
๔.มีระบบคลองชลประทานเกือบเต็มพ้ืนที่ 
๕.มีทางหลวงแผํนดินที่เป็นถนนสายหลักตัดผําน
จ านวน ๒ สายการคมนาคมถนนสายหลักสะดวก 
๖.มีโครงขํายระบบการสื่อสารครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ 
๗.มีไฟฟูาครบทุกหมูํบ๎าน 
๘.มีพ้ืนที่ปุาไม๎จ านวนมาก 
๙.มีสํวนราชการตั้งอยูํใกล๎พ้ืนที่จ านวนมาก 
๑๐.ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงาน
ภายนอกเชํน กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น    
นิคมสร๎างตนเองกุฉินารายณ์  องค์การบริหารสํวน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต๎น 
๑๑.มีอัตราการวํางงานลดลง 
๑๑.ประชาชนมีความหลากหลายอาชีพ 
๑๒.ประชาชนหันมารวมกลุํมประกอบอาชีพมากข้ึน 
เชํน กลุํมปุ๋ยชีวภาพบ๎านโนนทับช๎าง กลุํมปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ๎านนาอุดม และกลุํมอิฐประสานบ๎าน
รํองแกํนคูณ กลุํมปลูกเห็ดฟางบ๎านห๎วยฝา กลุํมปลูก
ผักไร๎สารพิษบ๎านภูเงิน 
๑๓.ประชาชนมีอาชีพเสริม เกิดรายได๎ตลอดปี 
เงินทุนได๎มากขึ้น 
๑๔.ประชาชนมีความรู๎ด๎านการบริหารกองทุน
หมูํบ๎านและกลุํมออมทรัพย์และสามารถเข๎าถึงแหลํง 
เงินทุนได๎มากขึ้น 
๑๕.ประชาชนมีรถจักยานยนต์และรถยนต์เกือบทุก
ครัวเรือน 
๑๖.มีโรงเรียนในพื้นที่จ านวนมากและมีทุกระดับ 
๑๗.มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

 
 

๑.พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขา 
๒.ประชาชนบุกรุกปุาต๎นน้ าและตัดไม๎ท าลายปุา 
๓.มีการใช๎สารเคมีจ านวนมาก 
๔.ประชาชนปุวยเป็นโรคไมํเรื้อรัง เชํน ไต เบาหวาน 
ความดัน 
๕.ขาดแคลนเงินทุนและเข๎าไมํถึงแหลํงเงินทุน 
๖.ปริมาณน้ าที่ปลํอยออกจากอํางเก็บน้ าไมํเพียงพอ
ตํอความต๎องการ 
๗.ถนนสายหลักระหวํางต าบลและหมูํบ๎านเป็นถนน
ลูกรัง หรือถนนที่เป็นลาดยางและคอนกรีตก็ช ารุด
ทรุดโทรมใช๎การล าบาก 
๘.นักเรียนหยุดเรียนกลางเทอมและตั้งครรภ์กํอนวัย
อันควร 
๙.ยาเสพติดแพรํระบาดและมีเยาวชนและประชาชน
ติดยาเสพติดจ านวนมาก 
๑๐.ประชาชนไมํให๎ความส าคัญเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาท้ังในและนอกระบบและขาดการศึกษา 
๑๑.ประชาชนเข๎าไมํถึงระบบสวัสดิการและด๎าน
สาธารณสุขของรัฐ 
๑๒.ประชาชนเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุมากข้ึน 
๑๓.ประชาชนขาดการรวมกลุํมและการมีสํวนรํวม 
๑๔.เกิดความแตกแยกในหมูํประชาชนที่มีแนวคิด
ทางการเมืองตํางกัน 
๑๕.เกิดปัญหาภัยแล๎งซ้ าซาก 
๑๖.ขาดแคลนงบประมาณที่สนับสนุนจากทาง
ภาครัฐอยํางเพียงพอ 
๑๗.ประชาชนเข๎าไมํถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๘.คําครองชีพสูง รายได๎ต่ าและไมํมีรายได๎ 
๑๙.เส๎นทางหรือถนนเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอและ
ทั่วถึง 
๒๐.ขาดแคลนแหลํงน้ าเพ่ือท าการเกษตรตามพ้ืนที่
การเกษตร 
๒๑.ขาดความรู๎เรื่องการใช๎เกษตรอินทรีย์และไมํนิยม
ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats) 
๑๘.มีโครงการกาฬสินธุ์คนดี รายได๎ดี สุขภาพดี สูํ
เมืองแหํงความสุขมีนโยบายปลอดเหล๎าในงานศพ
และงานบุญ 
๑๙.นโยบายผู๎บริหารท๎องถิ่นมุํงสนับสนุนการศึกษา
ของประชาชนอยํางชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๒๐.มีถนนสายหลักเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ๎าน 

๒๒.ขาดจิตส านึกด๎านความประหยัดหรือการออม
ฟุุมเฟือย 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่นด้านเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 พ้ืนที่สํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งเป็นที่ราบและมีแหลํงน้ าเหมาะแกํการท า
การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารวมถึงการปลูกพืชผักตํางๆ นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผํนดินสายส าคัญที่ตัด
ผํานได๎แกํถนนสายห๎วยผึ้ง – กุฉินารายณ์ ซึ่งถนนสายดังกลําวถือเป็นทางเชื่อมที่ส าคัญระหวํางฝั่งตะวันตกที่
เริ่มจาก  อ าเภอแมํสอด   จังหวัดตาก  รวมถึงประเทศพมําผํานไปยังฝั่งตะวันออกจนถึงจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่ง
สามารถข๎ามไปยังประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา  แม๎ถนนสายดังกลําวไมํใชํเส๎นทางหลักแตํก็เป็นโครงขํายของ
เส๎นทางในการเดินทางระหวํางประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต๎องเตรียมพร๎อมในการเข๎ารํวมเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และจากการที่มีเส๎นทางเชื่อมตํอไปยังตํางประเทศในระยะทางที่
ไมํไกลมากนักประกอบกับ พื้นท่ีขององค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งมีความเหมาะส าหรับการปลูกพืชผล
ทางการเกษตร จึงถือวําเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพัฒนาให๎เพ่ือเป็นแหลํงผลิตอาหารเพ่ือสํงออกจ าหนํายไปยัง
ผู๎บริโภคในซีกโลกตะวันออก และจากการมุํงเน๎นให๎ท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ จึงมีความเป็นไปได๎ที่
องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งจะใช๎จุดเดํนในด๎านการมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและจุดเดํน
ด๎านเส๎นทางคมนาคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎เป็นแหลํงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย
โดยใช๎เกษตรอินทรีย์เป็นหลัก  และหากสามารถด าเนินการได๎จนบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งยํอมเกิดความสุขและจะกํอให๎ชีวิตยืนยาวตํอไป 
 
๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งในระยะเวลาที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๓.๒.๑ การด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 
-ด าเนินการจัดท าโครงการทัศนศึกษาดูงาน 
-ด าเนินการจัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เวทีประชาคมหมูํบ๎าน 
-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในงานกํอสร๎าง ครุภัณฑ์ส านักงาน 
๓.๒.๒ การด าเนนิการด้านเศรษฐกิจ 
-โครงการสนับสนุนกลุํมออมทรัพย์ ๑ กลุํม 
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-โครงการสนับสนุนกลุํมอาชีพ ๑๖ กลุํม 
๓.๒.๓ การด าเนินการด้านชมุชนและสังคม 
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
-ด าเนินการโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (พิทักษ์ชุมชนเข๎มแข็งและปราบปราม 

อาชญากรรมตํางๆ) 
-ด าเนินการกิจกรรมโครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 
-ด าเนินการตั้งจุดตรวจ ๑ ต าบล ๑ จุดตรวจรํวมบริการ ในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหมํ 
-ด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 
-ด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
-ด าเนินการโครงการวันพํอแหํงชาติ และวันแมํแหํงชาติ 
-ด าเนินการโครงการวันปิยมหาราช 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์ 
-ด าเนินการโครงการกิจกรรมแหํเทียนพรรษา 
๓.๒.๔ การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๒ 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๕ 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๑๑ 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๑๒ 
-โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๑๓ 
-โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๑๑ 
-โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํ ๑๒ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๙ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๑๐ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๑๐ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๑๑ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๑๒ 
-โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํ ๑๕ 
๓.๒.๕การด าเนินการด้านแหล่งน้ า 
- 
๓.๒.๖ การด าเนินการด้านภารกิจถ่ายโอน 
-โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
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๓.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ๒๕๕๖ 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน ๒๕๐,๐๐๐  
๒ โครงการวันที่ ๕ ธันวามหาราช ๑๕,๐๐๐  
๓ โครงการการจัดงาน วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๑๕,๐๐๐  
๔ โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ ๑๕,๐๐๐  
๕ โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ ๑๕,๐๐๐  
๖ โครงการวัน อปพร. ๑๕,๐๐๐  
๗ โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได๎ดี ๒๐๐,๐๐๐  
๘ โครงการปูองกันโรคระบาดสัตว์ ๓๐,๐๐๐  
๙ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ๕๐,๐๐๐  

๑๐ โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ๒๕๑,๕๒๐  
๑๑ โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ๗๐,๐๐๐   
๑๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๑๕,๐๐๐  
๑๓ โครงการจัดงานประเพณีวันเข๎าพรรษา ๓๐,๐๐๐  
๑๔ โครงการแขํงขันกีฬาระดับต าบล ๔๓,๐๐๐  
๑๕ โครงการจัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐  
๑๖ โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว ๕,๐๐๐  
๑๗ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ (EMS) ๑๓,๐๐๐  
๑๘ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๕ ๙๓,๖๐๐  
๑๙ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๒ ๕๗,๐๐๐  
๒๐ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๑๓ ๑๐,๘๐๐  
๒๑ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๑๑ ๓๙,๙๐๐  
๒๒ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๑๒ ๖๘,๔๐๐  
๒๓ โครงการฟุตบอลโกลหนู ๔๐,๐๐๐  
๒๔ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๑๑ ๑,๙๗๑,๔๐๑  
๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัดแนํน หมูํที่ ๑๒ ๑,๖๗๙๑๕๘  
๒๖ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านไทรงาม หมูํที่ ๑๐ ๕๑๕,๐๐๐  
๒๗ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านไทรงาม หมูํที่ ๑๐ ๑,๐๑๔,๕๐๐  
๒๘ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโนนสมควร หมูํที่ ๑๒ ๑,๓๙๔,๐๐๐  
๒๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนส าราญ หมู่ที่ ๙ ๔๑๓,๐๐๐  
๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูเงิน หมู่ที่ ๑๑ ๑,๘๙๘,๐๐๐  
๓๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ท่ี ๑๕ ๔๖๐,๕๐๐  
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

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

 - พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล๎อมดีข้ึนและมีคุณภาพ 
 - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 

๔.๑.๓  จุดมุ่งหมาย (Goals) 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านสวัสดิการ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านอาชีพและรายได๎ 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง 

๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า รางระบายน้ า  
-พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา 
-พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาชีวิต 
-พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
-พัฒนาด๎านสาธารณสุข 
-พัฒนาด๎านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
-พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
-พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
-พัฒนาด๎านเกษตรอินทรีย์ 
-พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
-พัฒนาสํงเสริมการมีอาชีพและเพ่ิมรายได๎ 
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๔.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ ดิน และน้ า 
-พัฒนาศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัดน้ าเสีย 
๔.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
-พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
-ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ 
-พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ 

 

๔.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และ
เป็นธรรม”  

หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ สมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์ : ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
                            ๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
                            ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  
                                ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
                                ๓. การลดรายจ่าย  
                                ๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ คือ  

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก  
๓๓ แนวทางการดาเนินการ  
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด๎วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ  
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด๎วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ  
                          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) ประกอบด๎วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ 

 ประเด็นหลัก  แนวทางการดาเนินการ  
๑. ด้านเกษตร  ๑.๑ แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร  

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต่ต้นน้าถึงปลาย
น้า  

๒. ด้านอุตสาหกรรม  ๒.๑ แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม  
๒.๒ กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - 
plastic, etc.)  
๒.๓ การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่
สากล  
๒.๔ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่ม
มูลค่า  

๓. การท่องเท่ียวและบริการ  ๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุ่มเมืองท่องเท่ียว  
๓.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได้ ๒ 
ล้านล้านบาทต่อปี  
๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค  

๔. โครงสรา้งพื้นฐาน  ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  
๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  

๕. พลังงาน  ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ี
เหมาะสม  
๕.๒ การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงาน
ทดแทน  
๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงาน
ทางเลือกในอาเซียน  

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค  ๖.๑ การเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
บริการ และการลงทุน  
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
๖.๒ แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคม
อาเซียน  
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ 
Eastern seaboard  
๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  
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 ๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน  
(๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)  
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น 
Modern Thailand  

๘. การวิจัยและพัฒนา  ๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ ๑ ของ 
GDP  
๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน 
S & T  
๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมือ
อาเซียน  

๙. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน  

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔ การพัฒนาเมืองทํองเท่ียว  
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค๎าการลงทุน  
๙.๘ ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหล่ือมลา (Inclusive Growth) 
              ประกอบด๎วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ  
ประเด็นหลัก  แนวทางการดาเนินการ  
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (คร ูหลักสูตร เทคโนโลยีการดูแล

เด็กกํอนวัยเรียน และการใช ๎ICT ในระบบการศึกษา เชํน 
แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร๎สาย เป็นต๎น)  
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน  

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข  

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ  
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ๎มครองผู๎บริโภคพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน  
๑๑.๓ สร๎างและพัฒนาความรวํมมือระหวํางไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู๎สูงอายุ 
เด็ก สตรี และผู๎ด๎อยโอกาส  

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและ
โอกาส ความเทําเทียม  
คุณภาพชีวิต  
๑๒.๒ กองทุนสตรี  
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๑๓. การสร๎างโอกาสและรายได๎แกํวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน  

๑๓.๑ กองทุนต้ังตัวได๎  
๑๓.๒ กองทุนหมูํบ๎าน  
๑๓.๓ โครงการ SML  
๑๓.๔ โครงการรับจานาสินค๎าเกษตร  

๑๔. แรงงาน  ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพื่อเพิม่คุณภาพแรงงาน ให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการ และ  
พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ  
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตํางด๎าว  
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ๎มครองแรงงานในระบบและ
นอกระบบตามกฎหมาย  
อยํางท่ัวถึงพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  

๑๕. ระบบยุติธรรม เพื่อลดความเหล่ือมล๎า  ๑๕.๑ การเข๎าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  
 

๑๖. การตํอต๎าน การคอรร์ัปชั่น สร๎างธรรมาภิบาล
และความโปรํงใส  

๑๖.๑ การรณรงค์และสร๎างแนวรํวมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสรา๎งธรรมาภิบาลรองรับประชาคม
อาเซียน  

๑๗. การสร๎างองค์ความรู๎เรื่องอาเซียน  ๑๗.๑ ภาคประชาชน  
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู๎ประกอบการ  
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด๎วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ 

ประเด็นหลัก  แนวทางการดาเนินการ  
๑๘. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เพื่อความยั่งยืน  

๑๘.๑พัฒนาตัวอยํางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหํง 
เพื่อความยั่งยืน  

๑๙. การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก (GHG)  ๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เชํน green building code)  
๑๙.๓ สํงเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก  

๒๐. นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล๎อม  ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล๎อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหาร
จัดการน๎า  

๒๑.๑ การปลูกปุา  
๒๑.๒ การลงทุนด๎านการบริหารจัดการน๎า  
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อาเซียน  

๒๒. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ๒๒.๑ การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation 
and adaptation)  
๒๒.๒ การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบด๎วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ 
ประเด็นหลัก  แนวทางการดาเนินการ  
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  ๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  

๒๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด๎านยุติธรรม  
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข๎อกฎหมายท่ีเป็นข๎อจากัดตํอ
การพัฒนาประเทศ 

๒๔. การปรับโครงสร๎างระบบราชการ  ๒๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพฒันารูปแบบ
การทางานของภาครัฐ ด๎วยการสร๎างความพร๎อมในการ
บริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  
๒๔.๒ ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการประชาชนด๎วย
ระบบ E - Service  

๒๕. การพัฒนากาลังคนภาครฐั  ๒๕.๑ บริหารกาลังคนให๎สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจท่ีมี
ในปัจจุบัน และเตรียมพร๎อม สาหรับอนาคต  
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และ
เตรียมความพร๎อมบุคลากร ภาครัฐสํูประชาคมอาเซียน  

๒๖. การปรับโครงสร๎างภาษ ี ๒๖.๑ ปรับโครงสร๎างภาษีท้ังระบบให๎สนับสนุนการ
กระจายรายได๎ และ เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน  

๒๗. การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให๎สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล  

๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎งาน  
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๘.๑ สารวจสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎งาน  
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไมํได๎ใช๎งานให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

๒๙. การแก๎ไขปัญหา  
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเสริมสร๎าง  
ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสํงเสริม
การพัฒนาในพื้นท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต๎ภายใต๎กรอบ
นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ 2555 - 2559  
๒๙.๒ การเสริมสรา๎งความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐. การปฏิรูปการเมือง  ๓๐.๑ กระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อปท.)  

 
๔.๔ แผนพัฒนาจังหวัด 

๔.๔.๑ วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์  
“กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 

        ๔.๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สนง.สาธารณสุขฯ(เจ้าภาพหลัก) 
และสนง.พาณิชย์ฯ(เจ้าภาพร่วม) 
                กลยุทธ์ 
                         ๑.สํงเสรมิการศึกษา และกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม      
      ๒.สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
                         ๓.สํงเสรมิการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการ สังคมและค๎ุมครองสิทธิของ
ประชาชน 
                         ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางยั่งยืน 
                         ๕.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
                         ๖.การสํงเสริมการมีอาชีพ รายได๎ และความเข๎มแข็งของชุมชน 

    ๗.สํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันแก๎ไข ปัญหายาเสพติด 
    ๘.การบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยและ เรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟู

ผู๎ประสบภัย 
    ๙.สํงเสริมสนับสนุนความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    ๑๐.สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
    ๑๑.สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม 

       

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ( สนง. เกษตรและสหกรณ์ ฯ) 
                กลยุทธ์ 
                         ๑.เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร                      

    ๒.เพ่ิมสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
                         ๓.การสร๎างมูลคําเพ่ิม                   

    ๔.การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
                         ๕.การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีมีรายได๎เพ่ิมขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                         ๖.สํงเสรมิให๎มีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.การพัฒนาผ้าไหมแพรวา ( สนง.พัฒนาชุมชน ฯ) 
                กลยุทธ์ 
                        ๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
                        ๒.สํงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต / ผู๎ประกอบการ 
                        ๓.สํงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอ
พ้ืนเมือง 
                        ๔.การเชือ่มโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                        ๕.สํงเสรมิมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
                        ๖.สํงเสรมิและเพ่ิมชํองทางการตลาดระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
     ๗.การวิจัยการผลิตและการตลาดผ๎าไหมแพรวา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.การพัฒนาการท่องเที่ยว ( สนง. ท่องเที่ยวและกีฬา ฯ) 
                กลยุทธ์ 
                        ๑.สํงเสรมิและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
                        ๒.เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคลากรให๎มีศักยภาพ 
                        ๓.สํงเสรมิการทํองเที่ยวในทุกประเภท เชํน การทํองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
สุขภาพ ฯลฯ 
                        ๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข๎อมูล ด๎านการทํองเที่ยว 
                        ๕.สํงเสรมิการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
การพัฒนาด๎านการบริการและการทํองเที่ยว 
                        ๖.สํงเสรมิและเพ่ิมชํองทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
 

๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง ได๎ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การ

บริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งดังนี้ 
๑. ปรับปรุงถนนในหมูํบ๎านให๎ได๎มาตรฐานเพียงตํอความต๎องการของประชาชนให๎ครบทุกหมูํบ๎าน 
๒. ประชาชนมีน้ าประปาใช๎ครบทุกครัวเรือน 
๓. สํงเสริมอาชีพ/กลุํมอาชีพเพ่ือเสริมสร๎างรายได๎ 
๔. ให๎การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล รวมทั้งสตรี คนชรา เด็กและ

เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส คนพิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส์ 
๕. ประชาชนมีไฟฟูาสาธารณะใช๎ครบทุกหลังคาเรือน 
๖. จัดให๎มีการบ ารุง รักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๗. รณรงค์สร๎างจิตส านึกในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
๘. สํงเสริม พัฒนา สนับสนุน องค์ความรู๎ของบุคลากรในองค์กรให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนได ๎
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ส่วนที่ ๕ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๑ จากหลังวัดบ๎าน
คลองอุดม – สามแยกท๎ายหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร  

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎าน
คลองอุดมและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมูํที่ ๑ จากบ๎านนาย
สมบูรณ์ – นานายสมัย 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎าน
คลองอุดมและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม
คลอง บ๎านคลองอุดม หมูํที่ ๑ 

เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวก 

๑ แหํง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านคลอง
อุดมและบ๎านใกล๎เคียง
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๔ โครงการวางทํอระบายน้ าจาก
ที่นาลงสูํคลอง หมูํที่ ๑ สาม
แยกตรงปูายทางเข๎าหมูํบ๎าน 

เพ่ือระบายน้ าทํวมขัง ทํอชนิดปากลิ้น 
กว๎าง ๖๐ นิ้ว 

จ านวน ๑๐ ทํอ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหํง ชํวยลดปัญหาน้ าทํวม
ในที่นาของประชาชน 
บ๎านคลองอุดม 

สํวนโยธา 

๕ โครงการปรับปรุงและขายไหลํ
ทาง หมูํที่ ๑ ถนน คสล.เส๎น
กลางหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวก 

๑ x ๕๐๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านคลอง
อุดมและบ๎านใกล๎เคียง
ได๎รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๖ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๒ บ๎าน
นาอุดม จากถนนด า – 
หมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑ เส๎น ประชาชนบ๎านนาอุดม
และบ๎านใกล๎เคียง
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการรํองระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๒ จากคลองน้ า
หมูํบ๎าน – สุดท๎ายบ๎าน 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน 

รํองระบายน้ า
รูปตัว U กว๎าง 
๕๐ ซม. ยาว 

๕๐๐ ม.ลึก ๕๐ 
ซม. 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ เส๎น เพ่ือระบายน้ าเสีย
และน้ าทํวมขัง
ภายในหมูํบ๎านบ๎าน
นาอุดม 

สํวนโยธา 

๘ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ระหวํางหมูํบ๎าน หมูํที่ ๒ จากบ๎าน
นาอุดม – บ๎านโนนทับช๎าง 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๐๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา
๓,๐๐๐ ตรม. 

๑,๙๔๙,๔๐๐  ๑,๙๔๙,๔๐๐ ๑,๙๔๙,๔๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านนา
อุดมและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ ๒ รอบหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง ๕ ม.  
ยาว ๒,๔๐๐ ม. 
หนา ๐.๔๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านนา
อุดมและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 39 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ ๕ จากสี่แยก
สหกรณ์ – สามแยกหน๎าโรงเรียน
นิคมกุฉินารายณ์ 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๐๖ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
ทับช๎างและบ๎าน
ใกล๎เคียงสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๑๑ โครงกํอสร๎างถนนข๎ามคลอง บ๎าน
โนนทับช๎าง หมูํที่ ๕ หน๎าสหกรณ ์

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕๐ เมตร ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
ทับช๎างและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๑๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล 
ระหวํางหมูํบ๎าน บ๎านโนนส าราญ 
หมูํที่ ๙ จากบ๎านโนนส าราญ – 
บ๎านไทรงาม 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๑,๙๖๗,๐๐๐  ๑,๙๖๗,๐๐๐ ๑,๙๖๗,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
ส าราญและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 
 
 

ผ ๐๑ 



~ 40 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านโนนส าราญ หมูํที่ ๙ 
เส๎นปั้มน้ ามันเกําถึงหน๎าบ๎านนาย
สมหมาย 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๖ x ๕๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๑๖๕,๐๐๐  ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
ส าราญและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๑๔ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านภูเงินหมูํที่ ๑๑ ซอย
ส าราญสุข 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านภู
เงินและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๑๕ โครงการกํอสร๎างถนนดินเพ่ือ
การเกษตร บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ 
จากนานายชัยอนัน – นาแมํนาง 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านภู
เงินและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านโนนสมควร 
หมูํที่ ๑๒ จากหน๎าวัดฝั่งตะวันตก 
– คลองใส๎ไกํ 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน 

รํองระบายน้ ารูป
ตัว U กว๎าง ๕๐ 
ซม. ยาว ๑๐๐ 
ม.ลึก ๕๐ ซม. 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น เพ่ือให๎ประชาชน
บ๎านโนนสมควร
ระบายน้ าเสียและ
น้ าทํวมขังภายใน
หมูํบ๎าน  

สํวนโยธา 

๑๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซมขยาย
ไหลํทาง บ๎าโนนสมควร หมูที่ ๑๒ 
เส๎นตรงข๎ามบ๎าน ส.อบต.องุํน ไป
บ๎านคลองอุดม 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

กว๎างข๎างละ ๑ ม. 
ยาว ๕๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
สมควรและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๑๘ โครงการกํอสร๎างถนนดิน บ๎านโนน
สมควร หมูํที่ ๑๒ เส๎นรอบบุํงค าภู 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕๐๐ เมตร ๑๒๕,๐๐๐  ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านโนน
สมควรและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 42 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านห๎วยฝา  
หมูํที่ ๑๓ เส๎นกลางบ๎าน 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน 

รํองระบายน้ า
รูปตัว U กว๎าง 
๕๐ ซม. ยาว 
๒๐๐ ม.ลึก ๕๐ 
ซม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น เพ่ือให๎ประชาชน
บ๎านห๎วยฝา ระบาย
น้ าเสียและน้ าทํวม
ขังภายในหมูํบ๎าน 

สํวนโยธา 

๒๐ โครงการวางทํอระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๑๓ 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน 

ทํอชนิดปากลิ้น 
กว๎าง ๖๐ นิ้ว 
จ านวน ๑๐ ทํอ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ เส๎น เพ่ือให๎ประชาชน
บ๎านห๎วยฝา ระบาย
น้ าเสียและน้ าทํวม
ขังภายในหมูํบ๎าน 

สํวนโยธา 

๒๑ โครงการกํอสร๎างดินเพ่ือ
การเกษตร บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ 
จากที่นายยงยุทธ – ที่นาย
ประสิทธิ์ 
 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก
และมีเส๎นทางขนถําย
ผลผลิตทางการเกษตร 

๕ x ๕๐๐ เมตร 
 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

 

 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑ เส๎น ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝาและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๒ โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังบดอัด
แนํน บ๎านรํองแกํนคูณ หมูํที่ ๑๕ 
เส๎นหลังหอประปา 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๒,๔๐๐ x 
๐.๒๐ เมตร 

พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 
๑๒,๐๐๐ ตรม. 

๑,๙๙๒,๐๐๐  ๑,๙๙๒,๐๐๐ ๑,๙๙๒,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านรํอง
แกํนคูณ และบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๒๓ โครงการกํอสร๎างและซํอมแซม
ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน บ๎าน
รํองแกํนคูณ หมูํที่ ๑๕ เส๎น
กลางบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านรํอง
แกํนคูณ และบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๒๔ โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน บ๎านรํองแกํน  
หมูํที่ ๑๕ เส๎นกลางบ๎าน 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมูํบ๎าน 

รํองระบายน้ า
รูปตัว U กว๎าง 
๕๐ ซม. ยาว 
๒๐๐ ม.ลึก ๕๐ 
ซม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น เพ่ือให๎ประชาชน
บ๎านรํอง-แกํนคูณ 
ระบายน้ าเสียและ
น้ าทํวมขังภายใน
หมูํบ๎าน 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสันคู
อํางห๎วยฝา 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๕๐๐ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ เส๎น ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝาและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๒๖ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.รอบ
หมูํบ๎านห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝาและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

๒๗ โครงการซํอมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ๎านห๎วยฝา 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๒,๔๐๐ x 
๐.๒๐ เมตร 
พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 
๑๒,๐๐๐ ตรม. 

๑,๙๙๒,๐๐๐  ๑,๙๙๒,๐๐๐ ๑,๙๙๒,๐๐๐  ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝาและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 45 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๘ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.รอบ
หมูํบ๎านภูเงิน 

เพ่ือให๎ประชาชนสัญจร
ไปมาได๎อยํางสะดวก 

๕ x ๖๒๐ x 
๐.๑๕ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ๎านภู-
เงินและบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



~ 46 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร บ๎านคลองอุดม 
หมูํที่ ๑ จากบ๎านนาย
สมบูรณ์-นานายสมัย 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎าน
คลองอุดมได๎ใช๎
ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร บ๎านนาอุดม หมูํที่ 
๒ 
-จากหมูํบ๎าน - ถนนลาดยาง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๑๐๐ เมตร 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎านนา
อุดมได๎ใช๎ไฟฟูา
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร บ๎านโนนทับช๎าง  
หมูํที่ ๕ จากบ๎านนายสมพงษ์
เดช – หนองหัวช๎าง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎าน
โนนทับช๎างได๎ใช๎
ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

 

ผ ๐๑ 



~ 47 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 
ที ่

 
  โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรบ๎านโนนส าราญ 
หมูํที่ ๙ จากซอย กม.๑๖  
ไปบ๎านหนองอีบุตร  

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎าน
โนนส าราญได๎ใช๎
ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
หมูํที่ ๙ 

ประชาชนมีไฟฟูาสํอง
สวํางเพ่ือปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

๑๐ จุด ๑๒,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุและ
มิจฉาชีพในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืน 

สํวนโยธา 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ รอบ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของครัวเรือน
ที่ได๎รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎านภูเงิน 
ได๎ใช๎ไฟฟูาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



~ 48 ~ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 
ที ่

 
  โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร บ๎านโนนสมควร  
หมูํที่ ๑๒ จากบ๎านนายเริ่ม – 
ออกไปหนองอีบุตร 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

 

 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่ได๎รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎านโนน
สมควรได๎ใช๎ไฟฟูา
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ 
๑๓ จากบ๎านห๎วยฝา – บ๎าน
โนนสวนแก๎ว 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

๕๐๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่ได๎รับ
ประโยชน์จากการ
ขยายเขตไฟฟูา 

ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝาได๎ใช๎ไฟฟูาเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

สํวนโยธา/
การไฟฟูา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 49 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ใต๎ดินขนาดใหญํ บ๎านคลอง
อุดม หมูํที่ ๑ 

เพ่ือแก๎ไขการขาด
แคลนน้ าอุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

๑ แหํงพร๎อม
วางทํอเมนจําย
น้ า ขนาด ๔ นิ้ว 
ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านคลอง
อุดมมีน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอใช๎
ตลอดปี 

สํวนโยธา 

๒ โครงการขุดเจาะบํอบาดาล
เพ่ือการเกษตร บ๎านโนนทับ
ช๎าง  
หมูํที่ ๕ 

เพ่ือแก๎ปัญหาความ
เดือดร๎อนเรื่องน้ า
ไมํเพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

๒๐ บํอ ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐ บํอ ประชาชนบ๎านโนนทับ
ช๎างมีน้ าใช๎เพ่ืออุปโภค
บริโภค และด๎าน
การเกษตรอยํางทั่วถึง 

สํวนโยธา 

๓ โครงการขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน บ๎านไทรงาม หมูํที่ 
๑๐ 

เพ่ือแก๎ไขการขาด
แคลนน้ าอุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

วางทํอเมนจําย
น้ า ขนาด ๔ นิ้ว 
ระยะทาง  
๕๐๐ เมตร  

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านไทร
งาม มีน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอใช๎
ตลอดปี 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างระบบประปาใต๎
ดินขนาดใหญํ หมูํที่ ๑๐ 

เพ่ือแก๎ไขการ
ขาดแคลนน้ า
อุปโภค – 
บริโภค ของ
ประชาชน 

๑ แหํงพร๎อม
วางทํอเมน

จํายน้ า ขนาด 
๔ นิ้ว 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านไทร
งามมีน้ าอุปโภค – 
บริโภค เพียงพอใช๎
ตลอดปี 

สํวนโยธา 

๕ โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ๎านภูเงิน 
 หมูํที่ ๑๑ 

เพ่ือแก๎ปัญหา
ความเดือดร๎อน
เรื่องน้ าไมํ
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

๒ บํอ  ๑๓๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๒ บํอ ประชาชนบ๎านภูเงิน  
มีน้ าใช๎เพื่ออุปโภค
บริโภค และด๎าน
การเกษตรอยําง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา 

๖ โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพ่ือ
การเกษตร บ๎านโนนสมควร 
 หมูํที่ ๑๒ 

เพ่ือแก๎ปัญหา
ความเดือดร๎อน
เรื่องน้ าไมํ
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

๑๐ บํอ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชากร ที่
ได๎รับ
ประโยชน์
จากการขุด
บํอบาดาล 

ประชาชนบ๎านโนน
สมควร มีน้ าใช๎เพ่ือ
อุปโภคบริโภค และ
ด๎านการเกษตรอยําง
ทั่วถึง 

สํวนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



~ 51 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนสํงเสริม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
โรงเรียนในพ้ืนที่  อปท. 
 

เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมให๎กับ
ประชาชน 

 ๑ ครั้ง ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
นักเรียน เข๎ารับการ
อบรม 

ประชาชนได๎เรียนรู๎
คุณธรรมจริยธรรม 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒ โครงการกํอสร๎างสนามฟุต
ซอล มาตรฐานกลางแจ๎ง
ประจ าหมูํบ๎านหมูํที่ ๒ 

เพ่ือให๎ประชาชน
ได๎ออกก าลังกาย
แหํงไกลยาเสพติด 

กว๎าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.
และอุปกรณ์
พร๎อมพ้ืนที่ 
คสล. กว๎าง 
๒๕ ม.ยาว 
๔๕ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐
๐ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและมี
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 52 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ 
อบต.และประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๔ โครงการแขํงขันฟุตบอล 
โกลหนูต๎านยาเสพติด 

เพ่ือให๎ประชาชน
ได๎ออกก าลังกาย 

๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
ในพ้ืนที่ได๎ออกก าลัง
กายรํวมกัน 

ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและมี
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๕ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันสงกรานต์ 

เพ่ือรักษาและสืบ
ทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(๗๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี 

มีการสืบทอด
ประเพณีให๎คงอยูํ
ตํอไป 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเด็กแหํงชาติ 

เพ่ือให๎เด็กรู๎จัก
หน๎าที่และมีความ
กิจกรรมท า
รํวมกัน 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวนเด็ก
นักเรียนมีกิจกรรมท า
รํวมกัน 

เด็กและผู๎ปกครอง
ได๎รับการพัฒนา
และมีสํวนรํวม 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 53 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันเข๎าพรรษา 

เพ่ือรักษาและสืบ
ทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี 

มีการสืบทอด
ประเพณีให๎คงอยูํ
ตํอไป 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๘ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
วันลอยกระทง 

เพ่ือรักษาและสืบ
ทอด
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี 

มีการสืบทอด
ประเพณีให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๙ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
กีฬา อบต. ต๎านยาเสพติด 

เพ่ือให๎เกิดความ
สามัคคีภายใน
ชุมชนและ
หนํวยงาน 

๑ ครั้ง ๘๐,๐๐๐ 
(๔๓,๐๐๐) 
 

 

 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา 

เกิดความสามัคคี
ภายในชุมชนและ
หนํวยงาน,ยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๐ โครงการจัดงานวันพํอ
แหํงชาติ 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ 
อบต.และประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เจ๎าหน๎าที่,ประชาชน
ในพ้ืนที่ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 

ผ ๐๑ 



~ 54 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการจัดงานวัน
แมํแหํงชาติ 

เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ  

 ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อยละของเจ๎าหน๎าที่ 
อบต.และประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

เจ๎าหน๎าที่,ประชาชน
ในพ้ืนที่ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญในวัน
ส าคัญ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๒ โครงการซื้ออุปกรณ์
กีฬา 

เพ่ือให๎มีอุปกรณ์ใน
การฝึกซ๎อมแขํงขัน
กีฬา 

๙ หมูํบ๎าน ๗๐,๐๐๐ 
 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
ได๎รับประโยชน์จาก
การออกก าลังกาย 

ประชาชนมีอุปกรณ์ใน
การฝึกซ๎อมแขํงขัน
กีฬา 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๓ โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือมีสื่อการเรียน
การสอนในการ
พัฒนาศักยภาพ
ด๎านการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จากสื่อการ
เรียนการสอน 

มีสื่อการเรียนการสอน
ในการพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการศึกษา 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๔ โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือเป็นคําใช๎จําย
ในการบริการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของเด็ก
นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
ให๎บริการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 55 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนและ
ผู๎ปกครอง 

เพ่ือให๎นักเรียนและ
ผู๎ปกครองมีความ
เข๎าใจในการเรียน
การสอน  

 ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  ๑ ครั้งตํอปี นักเรียนและ
ผู๎ปกครองมีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
เรียนการสอน 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๖ โครงการบัณฑิตน๎อย เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให๎แกํ
เด็กนักเรียน 

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ๑ ครั้งตํอปี เพ่ิมประสบการณ์
ให๎แกํเด็กนักเรียน 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎นํา
อยูํ 

ตลอดปีการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ แหํง ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎นําอยูํตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๑๘ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแกํ
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให๎นักเรียนใน
พ้ืนที่ได๎รับ
สารอาหารครบทั้ง 
๕ หมูํ 

๑. ร.ร.นิคมกุฉิ
นารายณ์ หมูํ ๖ 

 ๒.ร.ร.บ๎านห๎วยฝา 
๓.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๘๓๔,๖๐๐  ๘๓๔,๖๐๐ ๘๓๔,๖๐๐ ร๎อยละของจ านวน
นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จากอาหาร
กลางวันที่รับประทาน 

นักเรียนในพื้นที่
ได๎รับสารอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมูํ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 

ผ ๐๑ 



~ 56 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) แกํ
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให๎นักเรียนใน
พ้ืนที่ได๎รับสารอาหาร
เพ่ิมเติม 

๑.ร.ร.นิคมกุฉิ
นารายณ์ หมูํ ๖ 
๒.ร.ร.บ๎านหว๎ยฝา 
๓.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๕๔๖,๐๐๐ 
(๕๓๒,๒๘๐) 

 ๕๔๖,๐๐๐ ๕๔๖,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
นักเรียนได๎รับ
ประโยชน์จากอาหาร
เสริม(นม) 

นักเรียนในพื้นที่
ได๎รับสารอาหาร
เพ่ิมเติม 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๐ โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา 

เพ่ือประชาชนได๎
ออกแบบแผนในการ
พัฒนาการศึกษา  

ประชาชนและ
เด็กนักเรียนใน

พ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎องละของผู๎ปกครอง
นักเรียนมีสํวนรํวมใน
การจัดท าแผน 

ประชาชน เด็ก
นักเรียน มี
การศึกษาอยํางมี
แบบแผน 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๑ โครงการจัดประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 

เพ่ือปรึกษาหารือ
ระหวํางครูกับ
ผู๎ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒ ครั้ง ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒ ครั้งตํอปี ผู๎ปกครองและครูได๎
รํวมกันพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๒ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานของ
ครูผู๎ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให๎ครูผู๎ดูแลเด็กมี
ประสบการณ์ตรงใน
การท างาน 

๑ ครั้ง ๖๐,๐๐๐  
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ครูผู๎ดูแลเด็กมี
ประสบการณ์ใน
การท างานมากขึ้น 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 

ผ ๐๑ 



~ 57 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการกํอสร๎างรั้ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็กและครูผู๎ดูแล
เด็ก 

๑,๐๐๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
นักเรียนปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ 

เด็กและครูผู๎ดูแล
เด็กได๎รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๔ โครงการกํอสร๎างโรง
อาหารและห๎อง
ประชุม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือใช๎ประโยชน์ตําง 
ๆ ของครูและเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑ แหํง ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน  
ครู ได๎รับประโยชน์
จากอาคาร 

ครูผู๎แลเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎ใช๎ประโยชน์ตําง ๆ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๕ โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล บ๎าน
คลองอุดม หมูํที่ ๑ 

เพ่ือให๎ประชาชนใช๎
ในการแขํงขันกีฬา
และออกก าลังกาย 

๑ แหํง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนใช๎ในการ
แขํงขันกีฬาและออ
ก าลังกาย 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๖ สนับสนุนสัญญาณ 
wifi 

เพ่ือให๎ประชาชนและ
เด็กในพ้ืนที่ได๎ใช๎
สัญญาณ wifi  

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ า
จ านวนประชาชน
ได๎รับประโยชน์จาก
การใช๎สัญญาณ 
wifi 

ประชาชนได๎รู๎ทัน
ขําวสารตําง ๆ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 58 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๗ สนับสนุนทุนการ 
ศึกษาแกํเด็กเรียนดี
แตํยากจนทุกหมูํบ๎าน 

เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
แกํเด็กเรียนดีแตํ
ยากจน 

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

เพ่ือให๎เด็กท่ีเรียน
ดีแตํยากจนมีทุน
เรียนตํอ 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๘ โครงการกํอสร๎าง
สนามฟุตซอล 
มาตรฐานกลางแจ๎ง
ประจ าหมูํบ๎านหมูํที่ 
๑๑ 

เพ่ือให๎ประชาชนได๎
ออกก าลังกายแหํงไกล
ยาเสพติด 

กว๎าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.และ
อุปกรณ์พร๎อม
พ้ืนที่ คสล. 
กว๎าง ๒๕ ม. 
ยาว ๔๕ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  ๑ แหํง ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและมี
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

๒๙ โครงการกํอสร๎าง
สนามฟุตซอล 
มาตรฐานกลางแจ๎ง
ประจ าหมูํบ๎านหมูํที่ 
๑๕ 

เพ่ือให๎ประชาชนได๎
ออกก าลังกายแหํงไกล
ยาเสพติด 

กว๎าง ๒๒ ม. 
ยาว ๔๒ ม.และ
อุปกรณ์พร๎อม
พ้ืนที่ คสล. 
กว๎าง ๒๕ ม. 
ยาว ๔๕ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

๒,๕๐๐,๐๐๐  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและมี
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

ผ ๐๑ 



~ 59 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๓๐ เพ่ิมไฟสปอตไลด์สํอง
สวํางสนามกีฬา รร.
บ๎านห๎วยฝา 

เพ่ือให๎ประชาชนได๎
ออกก าลังกายแหํงไกล
ยาเสพติด 

 ๒ จุด ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
ได๎รับประโยชน์จาก
การติดสปอร์ตไลด์
สนามกีฬา 

ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและมี
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



~ 60 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด๎านสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมการ
เลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ 

เพ่ือสํงเสริมการเลี้ยง
ลูกด๎วยนมแมํ 

ประชาชน ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนได๎เลี้ยง
ลูกด๎วยนมแมํ 

ส านักปลัด
(พช) 

๒ โครงการลดการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน 

เพ่ือลดการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร 

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
วัยรุํนลดการครรภ์ใน
วัย 

การตั้งครรภ์กํอน
วันอันควรลดลง 

ส านักปลัด
(พช) 

๓ โครงการสนับสนุน
เครื่องกรองน้ า
สาธารณะประจ า
หมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนใช๎ใน
การบริโภค 

 ๙ หมูํบ๎าน ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
ได๎อุปโภคน้ าที่สะอาด 

ประชาชนได๎ใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภค 

ส านักปลัด
(พช) 

๔ โครงการสนับสนุน
เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
เวชภัณฑ์ประจ า
หมูํบ๎าน 

 ๙ หมูํบ๎าน ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙ แหํง ประชาชนได๎ลด
คําใช๎ในการเจ็บไข๎ 

ส านักปลัด
(พช) 

๕ สนับสนุนเครื่องออก
ก าลังกายประจ า
หมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนใช๎ใน
การออกก าลังกาย 

๙ ชุด ๑๘๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร๎อยละของประชาชน
มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

ประชาชนได๎ใช๎ใน
การออกก าลัง
กาย 

ส านักปลัด
(พช) 

ผ ๐๑ 



~ 61 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด๎านสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดซื้อของ
บังคับสัตว์ทุกหมูํบ๎าน 

เพ่ือผสมพันธุ์/เพื่อฉีด
วัคซีนสัตว์ 

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

ส านักปลัด
(พช) 

๗ โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎าในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพ่ือปูองกันไมํให๎เกิด
โรคพิษสุนัขบ๎า 

 ๙ หมูํบ๎าน ๕๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละจ านวน 
สุนัข-แมวไมํมีโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ไมํมี สุนัข-แมว 
และประชาชนปุวย
ด๎วยโรคพิษสุนัขบ๎า 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 
๘ โครงการควบคุมและ

ปูองกันโรคไข๎หวัดนก
และโรคระบาดอ่ืนใน
สัตว์ปีก 

เพ่ือปูองกันโรคไข๎หวัด
นก และโรคตํางๆใน
สัตว์ปีก 

สัตว์ปีก ภายใน
เขต อบต. 
 ๙ หมูํบ๎าน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละจ านวนสัตว์
ปีกมีความเสียงตํอ
โรคระบาดน๎อยลง 

ไมํมีประชาชนและ
สัตว์ปีกในเขต 
อบต. ปุวยด๎วยโรค
ที่เกิดจากสัตว์ปีก 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

๙ โครงการพัฒนา
รูปแบบการเลี้ยงและ
การจัดการที่ลดความ
เสี่ยงตํอโรคไข๎หวัด
นก และโรคระบาด
อ่ืนในสัตว์ปีก 

เพ่ือปูองกันโรคไข๎หวัด
นก และโรคตํางๆใน
สัตว์ปีก 

สัตว์ปีก ภายใน
เขต อบต. 
 ๙ หมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อยละจ านวนสัตว์
ปีกมีความเสียงตํอ
โรคระบาดน๎อยลง 

ไมํมีประชาชนและ
สัตว์ปีกในเขต 
อบต. ปุวยด๎วยโรค
ที่เกิดจากสัตว์ปีก 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

 

ผ ๐๑ 



~ 62 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๒ พัฒนาด๎านสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ปศุสัตว์
ต าบล 

เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพ ของอาสา,
เจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์
ประจ าต าบล 

อาสา,เจ๎าหน๎าที่
ปศุสัตว์ประจ า
ต าบล ๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
เจ๎าหน๎าที่ปศุสัตว์  
มีความรู๎ความ 
สามารถมากข้ึน 

อาสา,เจ๎าหน๎าที่ปศุ
สัตว์ประจ าต าบล 
๕๐ คน มีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด
(พช)/ปศุ

สัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 63 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๓ พัฒนาด๎านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับ
ชํวยเหลือประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จาก
กองทุนสวัสดิการ
ทุกคน 

ประชาชนมีกองทุน
ไว๎ชํวยเหลือด๎าน
สวัสดิการชุมชน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๒ โครงการสํงเสริม
สุขภาพ ผู๎สูงอายุ  
บ๎านนาอุดม หมูํที่ ๒ 

เพ่ือสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุให๎มีความ
แข็งแรง 

ผู๎สูงอายุ หมูํที๒่ 
บ๎านนาอุดม 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อยละของผู๎สูงอายุ
มีสุขภาพแข็งแรง 

ผู๎สูงอายุบ๎านนา
อุดมมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(พช) 

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู๎สูงอายุ 

เพ่ือชํวยเหลือ
สงเคราะห์ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในเขต 
อบต. 

๒,๒๐๐,๐๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของผู๎สูงอายุ
มีสวัสดิการเพิ่มมาก
ขึ้น 

ผู๎สูงอายุในเขต อบต.
ได๎รับการชํวยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๔ โครงการสงเคราะห์ผู๎
พิการ 

เพ่ือชํวยเหลือ
สงเคราะห์ผู๎พิการ 

ผู๎พิการ ในเขต 
อบต. 

๓๑๐,๐๐๐  ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ร๎อยละของผู๎พิการ
ได๎รับการ
สงเคราะห์มากข้ึน 

ผู๎พิการในเขต อบต.
ได๎รับการชํวยเหลือ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช) 

 

ผ ๐๑ 



~ 64 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๓ พัฒนาด๎านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการสงเคราะห์
ผู๎ปุวยโรคร๎ายแรง
(เอดส์) 

เพ่ือชํวยเหลือ
สงเคราะห์ 
ผู๎ปุวยโรคร๎ายแรง
(เอดส์) 

ผู๎ปุวยโรคร๎ายแรง 
ในเขต อบต. 

๖๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร๎อยละของผู๎ปุวย
ร๎ายแรงได๎รับการ
สงเคราะห์มากข้ึน 

ผู๎ปุวยโรคร๎ายแรง
ในเขต อบต.ได๎รับ
การชํวยเหลือเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
(พช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 



~ 65 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการครู ๕ นาที เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านยาเสพติด
และอ่ืนๆ 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน 
ประชาชน มีความรู๎
ด๎านยาเสพติดมาก
ขึ้น 

ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.ได๎ความรู๎และ
หํางไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๒ โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติ 

เพ่ือชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ผู๎ประสบภัยได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.ได๎รับความ
ชํวยเหลือเมื่อ
ประสบภัย 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๓ โครงการปูองกัน
อุบัติเหตุตามท๎อง
ถนน บ๎านโนนทับช๎าง 
หมูํที่ ๕ 
ติดตั้งกระจกจราจร 
สี่แยกหมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

๔ จุด ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
อุบัติเหตุลดลง
หรือไมํมีเลย 

เพ่ือให๎ประชาชน
บ๎านโนนทับช๎างและ
บ๎านไกล๎เคียงได๎รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

 

ผ ๐๑ 



~ 66 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันยาเสพติด
ให๎กับประชาชน,
เยาวชนและนักเรียน 
นักศึกษาในเขต 
อบต. 

เพ่ือบ าบัดฟื้นฟูผู๎ติดยา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ของ 
อบต. 

ประชาชนใน
เขต อบต. 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน 
ประชาชน มีความรู๎
ด๎านยาเสพติดมาก
ขึ้น 

ประชาชน,นักเรียน
นักศึกษาในเขต 
อบต.หํางไกลจาก
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๕ โครงการควบคุมไฟ
ปุา 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

ปุาไม๎ในเขต
พ้ืนที่ อ าเภอ
ห๎วยผึ้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
ไฟปุาลดน๎อยลง 

เกิดไฟปุาในเขต
อ าเภอห๎วยผึ้งลด
น๎อยลง 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๖ โครงการจัดงานวัน 
อปพร.แหํงชาติ 

เพ่ือให๎ อปพร.มี
จิตส านึกในการปฏิบัติ
หน๎าที่ 

๘๗ คน ๒๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ อปพร.
ที่ได๎ เข๎ารํวมสวน
สนาม วัน อปพร. 

อปพร.มีจิตส านึกใน
การในการปฏิบัติ
หน๎าที่ 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๗ โครงการฝึกทบทวน
สมาชิก อปพร. 

เพ่ือ อปพร.ทบทวน
และมีความพร๎อมใน
การปฏิบัติหน๎าที่ 

๘๗ คน ๑๕๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน 
อปพร.ได๎ฝึก
ทบทวน 

อปพร.ได๎ฝึกทบทวน
ความรู๎และพร๎อมที่
จะปฏิบัติหน๎าที่ 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 67 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๘ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพหนํวย
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภายใน
การปฏิบัติหน๎าที่
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

สมาชิกหนํวย
บริการแพทย์

ฉุกเฉิน 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
การบริการ 

หนํวยบริการมีศักย์
ภาพในการปฏิบัติ 
งานที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๙ โครงการจัดซื้อรถ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภายใน
การปฏิบัติหน๎าที่
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑ คัน ๖๗๐,๐๐๐  ๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
การบริการ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่หรือใกล๎เคียง
ได๎ใช๎บริการรถ
หนํวยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๐ โครงการรณรงค์
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ลด
น๎อยลง 

ไมํมีอุบัติเหตุหรือ
อุบัติเหตุลดน๎อยลง
กวําปีที่ผํานมา 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๑ โครงการรณรงค์
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาลสงกรานต์ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๒๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่ลด
น๎อยลง 

ไมํมีอุบัติเหตุหรือ
อุบัติเหตุลดน๎อยลง
กวําปีที่ผํานมา 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

ผ ๐๑ 



~ 68 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎
ติดยาเสพติด 

เพ่ือบ าบัดฟื้นฟูผู๎ติดยา
เสพติดในเขตพ้ืนที 
อบต. 

ไมํน๎อยกวํา  
๕๐ คน 

๑๗๕,๐๐๐  ๑๗๕,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนลดการ
เสพยาเสพติด
น๎อยลง 

ไมํมีผู๎ติดยาเสพติด
หรือผู๎ติดยาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลง 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๓ โครงการอุดหนุน
เหลํากาชาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ของเหลํากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ ครั้งตํอปี สนับสนุนกิจกรรม
เหลํากาชาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๔ โครงการอาสาจราจร เพ่ือให๎ประชาชน
,เยาวชน ในเขตพ้ืนที่ มี
ความรู๎ด๎านจราจร 

ประชาชน/
เยาวชน ในเขต

พ้ืนที่ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนมีความรู๎
ด๎านวินัยจราจรมาก
ขึ้น 

ประชาชน,เยาวชน 
ในเขตพ้ืนที่ มี
ความรู๎ด๎านจราจร
และลดปัญหา
อุบัติเหตุด๎านจราจร 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

๑๕ โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

เพ่ือความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุด๎าน
การจราจร 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ และ

ประชาชนทั่วไป 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของพ้ืนที่มี
อุบัติเหตุลดลง 

ไมํมีอุบัติเหตุหรือ
อุบัติเหตุลดน๎อยลง 

ส านักปลัด 
(ปภ.) 

 

ผ ๐๑ 



~ 69 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎าง
ห๎องสมุดประจ า
หมูํบ๎าน 

เพ่ือให๎ประชาชน
ค๎นคว๎าหาความรู๎ 

๙ แหํง ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙ แหํง ประชาชนมีแหลํง
ความรู๎ใกล๎บ๎าน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๒ โครงการกาฬสินธุ์คน
ดี รายได๎ดี สุขภาพดี 
สูํเมืองแหํงความสุข 

เพ่ือให๎ประชาชนเป็น
คนดี มีรายได๎ดี มี
สุขภาพดี และมี
ความสุข 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๒๐๐,๐๐๐) 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของจ านวน
ประชาชน เป็นคนดี 
สุขภาพดี รายได๎ดี
ถ๎วนหน๎า 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที ่เป็นคนดี มี
รายได๎ดี มีสุขภาพดี 
และมีความสุข 

ส านักปลัด 
(พช) 

๓ โครงการจัดเก็บ
ข๎อมูล จปฐ. 

เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎
ประโยชน์ในการ
บริหารงานในด๎าน
ตํางๆ 

ทุกครัวเรือนใน
เขตพ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนในการ
จัดเก็บ จปฐ. 

มีข๎อมูลพื้นฐานเพ่ือ
การบริหารงานใน
ด๎านตํางๆ 

ส านักปลัด 
(พช) 

๔ โครงการจัดท า
แผนพัฒนาและแผน
ชุมชน 

เพ่ือน าข๎อมูลมาใช๎
ประโยชน์ในการ
บริหารงานในด๎าน
ตํางๆ 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ 

๒๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ประชาคม 

น าข๎อมูลในการ
จัดท าแผนมาใช๎ใน
การพัฒนาชุมชน
ตามแผนที่ได๎จัดท า 

ส านักปลัด 
(วิเคราะห์) 

 

ผ ๐๑ 



~ 70 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุน
การพัฒนาแบบมีสํวน
รํวมประจ าหมูํบ๎าน 

เพ่ือประจ าหมูํบ๎านใน
การบอกชื่อหมูํบ๎าน 

๙ หมูํบ๎าน ๙๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนา 

ประชาชนในพื้นท่ี
และนอกพ้ืนที่ได๎รู๎
จัดชื่อหมูํบ๎าน 

ส านักปลัด 
(พช) 

๖ โครงการกํอสร๎าง
ศาลาประชาคม 
หมูํที่ ๑๐, 

เพ่ือสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมูํบ๎าน 

๑ แหํง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชน หมูํที่ 
๑๐,๑๒ ได๎ใช๎
ประโยชน์
สาธารณะตํางๆ 

สํวนโยธา 

๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมศาลา
ประชาคม หมูํที่ 
๑,๒,๕,๙,๑๑ 
๑๓,๑๕ 

เพ่ือสร๎างปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ประจ า
หมูํบ๎าน 

๗ แหํง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ แหํง ประชาชน หมูํที่ 
๑,๒,๕,๙, 
๑๑,๑๓,๑๕ ได๎ใช๎
ประโยชน์
สาธารณะตํางๆ 

สํวนโยธา 

๘ โครงการสนับสนุน
หอกระจายขําว
ประจ าหมูํบ๎านและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ขําว ทุกหมูํบ๎าน 

เพ่ือใช๎ในการประชา - 
สัมพันธ์สาธารณะตํางๆ 

๗ แหํง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๗ แหํง ประชาชน หมูํที่ 
ทุกหมูํบ๎าน ได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
อยํางทันทํวงที 

สํวนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



~ 71 ~ 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๒.๕ พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๙ โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 

เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึง
บทบาทหน๎าที่ในการ
ด าเนินงานของ อบต. 

ประชาชน 
๙ หมูํบ๎าน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ทราบการท างาน
ของ อบต. 

ประชาชนได๎เสนอ
ปัญหาและแนวคิด
ในการที่จะให๎อบต.
ด าเนินการตํอไป 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการกํอสร๎างสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู๎พิการ 

เพ่ือบริการสาธารณะ
ส าหรับผู๎พิการ 

ประชาชน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ แหํง ผู๎พิการได๎รับความ
สะดวกสะบายใน
การติดตํอราชการ 

ส านักปลัด 

๑๑ โครงการกํอสร๎างหอ
กระจายขําว หมูํที่ 
๑๐  บ๎านไทรงาม 

เพ่ือใช๎ในการประชา - 
สัมพันธ์สาธารณะตํางๆ 

๑ แหํง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง 
 

ประชาชน หมูํที่ 
๑๐  ได๎รับขําวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
อยํางทันทํวงที 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 72 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๑ พัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 73 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร  
 ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติ  
ล าห๎วยทราย บ๎านภู
เงิน  หมูํ ๑๑ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๑๖ ม. 
ยาว ๑๙๖ ม. ลึก ๓ 
ม. ปริมาณดินขุด 
๑๑,๗๖๐ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ๎านภู
เงินและบ๎านใกล๎ 
เคียงมีน้ าเพียงพอ
ใช๎ในการเกษตร 

สํวนโยธา 

๒ โครงการขุดลอก
ครองสํงน้ า ล าห๎วย
ยาง บ๎านภูเงิน หมูํ 
๑๑ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๓๐ ม.ยาว 
๑๕๐ ม. ลึก ๖ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนบ๎านภู
เงินและบ๎านใกล๎ 
เคียงมีน้ าเพียงพอ
ใช๎ในการเกษตร 

สํวนโยธา 

๓ โครงการขุดสระน้ า
เพ่ือการเกษตร บ๎าน
รํองแกํนคูณ หมูํ ๑๕ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

๑๐ บํอ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ บํอ ประชาชนบ๎านรํอง
แกํน-คูณ และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ าเพียงพอ
ใช๎ในการเกษตร 

สํวนโยธา 

๔ โครงการขุดลอกอําง
เก็บน้ าห๎วยฝา บ๎าน
ห๎วยฝา หมูํที่ ๑๓ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๕๐ ม. ลึก 
๓ ม.ประมาณดิน

ขุด ๕๖,๒๕๐ 
ลบ.ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านห๎วยฝา 
และบ๎านใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

ผ ๐๑ 



~ 74 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ 

(บาท) 
 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๕ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติ 
ล าห๎วยฝายใหญํ
ตอนบน บ๎านภูเงิน 
หมูํ ๑๑ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๓๐ ม. 
ยาว ๒๔๘ ม.  

ลึก ๓ ม.  
ปริมาณดินขุด 

๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๑,๙๕๐,๐๐๐  ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านภู
เงิน และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๖ โครงการขุดลอกบุํง
ค าภู บ๎านโนนสมควร
หมูํ ๑๒ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

พ้ืนที่ ๑๒ ไรํ 
ลึก ๒ ม. 

ปริมาณดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 

๕๘,๖๐๐ ลบ.ม. 

๒,๐๖๙,๐๐๐  ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๒,๐๖๙,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎าน
โนนสมควร และ
บ๎านใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๗ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติ 
ล าห๎วยฝา บ๎านโนน
ส าราญ หมูํ ๙ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. 
ยาว ๔๙๖ ม. 

ปริมาณดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 

๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎าน
โนนส าราญ และ
บ๎านใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 
 

ผ ๐๑ 



~ 75 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอกอําง
เก็บน้ าห๎วยผึ้ง บ๎าน
หนองแสง หมูํที่ ๑๔ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๕๐ ม. 
ลึก ๓ ม. 

ปริมาณดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 

๕๖,๒๕๐ ลบ.ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐  ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎าน
หนองแสง และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๙ โครงการขุดลอกล า
ห๎วยแคน บ๎านหนอง
แสง หมูํ ๑๔ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๓๖๐ เมตร 

ลึก ๓ เมตร 
ปริมาณดินขุดไมํ

น๎อยกวํา 
๑๕,๘๖๐ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎าน
หนองแสง และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๑๐ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติ 
ล าห๎วยฝา ระยะที่ ๓ 
ตํอจากเดิม บ๎านโนน
ส าราญ หมูํที่ ๙ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๙๖ เมตร 

ลึก ๓ เมตร 
ปริมาณดินขุดไมํ

น๎อยกวํา 
๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านโนน
ส าราญ และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 

ผ ๐๑ 



~ 76 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดสระน้ า
เพ่ือการเกษตร บ๎าน
ห๎วยฝา หมูํ ๑๓ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

๒๐ บํอ ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐ บํอ ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝา และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๑๒ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติล า
ห๎วยฝาตอนบน บ๎าน
ห๎วยฝา  
หมูํที่ ๑๓ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๒๖ ม.  
ยาว ๒๗๗ ม.  

ลึก ๓ ม. 
ปริมาณดินขุดไมํ

น๎อยกวํา 
๒๑,๖๐๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

 

 

 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝา และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

๑๓ โครงการขุดลอก
แหลํงน้ าธรรมชาติ 
ล าห๎วยฝายใหญํ
ตอนลําง บ๎านภูเงิน 
หมูํ ๑๑ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

กว๎าง ๒๐ ม. 
ยาว ๖๙๗ ม.  

ลึก ๓ ม.  
ปริมาณดินขุด 

๒๒,๒๙๖ ลบ.ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง ประชาชนบ๎านภู
เงิน และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 77 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขุดสระน้ า
เพ่ือการเกษตร บ๎าน
นาอุดม หมูํ ๒ 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของ

ประชาชนเรื่องน้ าไมํ
พอใช๎ในการเกษตร 

๑๐ บํอ ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ บํอ ประชาชนบ๎านนา-
อุดม และบ๎าน
ใกล๎เคียงมีน้ า
เพียงพอใช๎ใน
การเกษตร 

สํวนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 78 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านคลองอุดม หมูํที่ 
๑ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๖ กลุํม 
กลุํมมันส าประหลัง 

กลุํมเลี้ยงปลา 
กลุํมกองทุนปุ๋ย 

กลุํมเลี้ยงโค-กระบือ 
กลุํมเย็บผ๎า 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎าน
คลองอุดม มีอาชีพ
และมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๒ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านนาอุดม หมูํที่ ๒ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุํม 
กลุํมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านนา
อุดม มีอาชีพและมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๓ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านโนนทับช๎าง หมูํ
ที่ ๕ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุํม 
กลุํมปุ๋ยชีวภาพ 
กลุํมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม 

ประชาชนบ๎านโนน
ทับช๎างมีอาชีพและ
มีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

ผ ๐๑ 



~ 79 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านโนนส าราญ หมูํ
ที่ ๙ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๓ กลุํม 
กลุํมทอผ๎า 

กลุํมมันส าประหลัง 
กลุํมปลูกผักปลอด

สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านโนน
ส าราญ มีอาชีพ
และมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๕ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านไทรงาม หมูํที่ 
๑๐ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุํม 
กลุํมปลูกผักปลอด

สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านไทร
งาม มีอาชีพและมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๖ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านภูเงิน หมูํที่ ๑๑ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๔ กลุํม 
กลุํมทอผ๎า 

กลุํมมันส าประหลัง 
กลุํมเลี้ยงหมู 
กลุํมจักรสาน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านภู
เงิน มีอาชีพและมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 80 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านโนนสมควร หมูํ
ที่ ๑๒ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุํม 
กลุํมเลี้ยงสัตว์ 

กลุํมปลูกผักปลอด
สารพิษ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านโนน
สมควร มีอาชีพ
และมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๘ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านห๎วยฝา หมูํที่ 
๑๓ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๒ กลุํม 
กลุํมเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร๎า 
กลุํมปลูกมันส าประ

หลัง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านห๎วย
ฝา มีอาชีพและมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

๙ โครงการสนับสนุน
สํงเสริมกลุํมอาชีพ
บ๎านรํองแกํนคูณ หมูํ
ที่ ๑๕ 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

๑ กลุํม 
กลุํมอิฐประสาน 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน์จากการ
สนับสนุนกลุํม
อาชีพ 

ประชาชนบ๎านโนน
ส าราญ มีอาชีพ
และมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 81 ~ 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๓.๓ พัฒนาส่งเสริมการมีอาชีพและเพิ่มรายได้ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑๐ ศึกษาอาชีพและเพ่ิม
รายได๎ระหวํางเรียน 
ในเขต อปท. 

เพ่ือสนับสนุนสํงเสริม
ให๎กลุํมอาชีพมีรายได๎
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน/นักเรียน ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
จ านวนนักเรียนมี
อาชีพและมี
รายได๎ระหวําง
เรียน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
(พช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 82 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนปลูกปุาในที่
สาธารณะ 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม๎ 

 สวนสาธารณะใน
เขตพ้ืนที่  

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของปุาไม๎
ในพ้ืนที่มีเพ่ิมมาก
ขึ้น 

มีปุาไม๎เพ่ิมมากขึ้น
ในเขตพ้ืนที่ อบต. 

ส านักปลัด 
(การศึกษา

) 
๒ สนับสนุนปลูกปุา

เศรษฐกิจ 
เพ่ือประขาขนมีปุาไม๎
และรายได๎เพ่ิมขึ้น 

 ๙ หมูํบ๎าน ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
ประชาชนมี
รายได๎เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมีปุาไม๎
และรายได๎เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 
(การศึกษา

) 
๓ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศ บ๎านโนนสมควร 
หมูํ ๑๒ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล๎อม  
รอบบุํงค าภู 

 ๑ แหํง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ แหํง มีพ้ืนที่ส าหรับ
พักผํอนและเป็น
แหลํงทํองเที่ยว 

ส านักปลัด 
(การศึกษา

) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 83 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สนง.สาธารณสุขฯ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๒ พัฒนาศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัดน้ าเสีย 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๑ 



~ 84 ~ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎บริหารและ
เจ๎าหน๎าที่ 

๑ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง เพ่ิมศักยภาพของ
ผู๎บริหารและ
เจ๎าหน๎าที่ 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 

๒ โครงการสนับสนุน
การศึกษาแกํพนักงาน 
เจ๎าหน๎าที่ ลูกจ๎าง 
สมาชิกสภาอบต. คณะ
ผู๎บริหาร ในระดับ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับความรู๎
ให๎กับบุคลากรของ
หนํวย - 
งาน ให๎สูงขึ้น 

ตามจ านวนที่ผําน
การประเมินและได๎
คัดเลือกให๎ศึกษาตํอ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของ
บุคคลากรมี
การศึกษาท่ีตรง
ตามสายงาน 

บุคลากร มี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 

๓. โครงการตรวจสอบ
ความโปรํงใสในการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 

เพ่ือให๎การจัดซื้อจัด
จ๎างเป็นไปด๎วยความ
โปรํงใสถูกต๎องตาม
ระเบียบ 

ตามจ านวนที่จัดซื้อ
จัดจ๎าง 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร๎อลละเจ๎าหน๎าที่มี
ความรู๎เพิ่มมากขึ้น 

การท างานถูกต๎อง
ตามระเบียบในการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 

 

ผ ๐๑ 



~ 85 ~ 
 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
 ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๑ โครงการ ๕ ส. เพ่ือเพ่ิมมาตรฐาน
ของหนํอยงาน
ราชการ 

อบต.นิคมห๎วยผึ้ง ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕ ครั้งตํอปี มาตรฐานการ
ให๎บริการประชาชน
ของ อบต.นิคมฯดี
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 

๒ โครงการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ส าหรับการ
ท างาน ในส านักงาน 

เพ่ือจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ส าหรับการ
ท างาน ในส านักงาน 

จัดหาตามความ
ต๎องการและจ าเป็น

ในส านักงาน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของวัสดุครุ
ภัณได๎รับมาตรฐาน 

มีวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับการท างาน 
ในส านักงาน ตาม
ความต๎องการที่
จ าเป็น 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ๐๑ 
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๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๘ 
(บาท) 

 

 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

   

๑ โครงการสํงเสริมคณะ
ผู๎บริหารเข๎าฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ
ผู๎บริหาร 

คณะผู๎บริหาร ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของคณะ
ผู๎บริหารมีศักยภาพ
ในการท างานมาก
ขึ้น 

คณะผู๎บริหารมี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

ส านัก
ปลัด/สํวน
โยธา/สํวน
การคลัง 
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การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐ )  
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งขอรับการสนับสนุนหรือขอให้ อบจ.เป็นผู้ด าเนินการ 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม 
๑ โครงการกํอสร๎างถนนคสล.เชื่อมระหวํางบ๎านโนนส าราญ หมูํ ๙ ต.

นิคมห๎วยผึ้ง – บ๎านไทรงาม หมูํ ๑๐ ทต.ห๎วยผึ้ง 
๒,๕๐๒,๕๐๐ - - ๒,๕๐๒,๕๐๐ 

๒ โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง บ.โนนสมควร หมูํที่ ๑๒ ต.นิคมห๎วย
ผึ้ง อ.ห๎วยผึ้ง ถึง บ.หนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห๎วยผึ้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.รํองแกํนคูณ หมูํที่ ๑๕ ต.
นิคมห๎วยผึ้ง ถึง บ๎านปลาขาว หมูํที่ ๑๐ ต.ค าบง อ.ห๎วยผึ้ง 

- - ๖,๕๕๖,๐๐๐ ๖,๕๕๖,๐๐๐ 

๔ โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาอุดม หมูํที่ ๒ 
 ต.นิคมห๎วยผึ้ง ถึง บ๎านเหลําสีแก๎ว หมูํที่ ๑๐ ต.ไค๎นุํน อ.ห๎วยผึ้ง 

- ๒,๙๔๘,๐๐๐ - ๒,๙๔๘,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔ โครงการ ๔,๕๐๒,๕๐๐ ๒,๙๔๘,๐๐๐ ๖,๕๕๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๖,๕๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ๐๒ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง     อ าเภอห้วยผึ้ง      จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
 ปี  ๕๘   ปี  ๕๙ ปี  ๖๐ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการกํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 

สะพาน ทางเท๎า รางระบายน้ า 
๑.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟูา 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 

 
๒๘ 

 
๘ 
๖ 

 
๓๔,๐๑๕,๔๐๐ 

 
๙๔๒,๐๐๐ 

๔,๖๓๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๘ 
๖ 

 
๓๔,๐๑๕,๔๐๐ 

 
๙๔๒,๐๐๐ 

๔,๖๓๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๘ 
๖ 

 
๓๔,๐๑๕,๔๐๐ 

 
๙๔๒,๐๐๐ 

๔,๖๓๐,๐๐๐ 

 
๘๔ 

 
๒๔ 
๑๘ 

 
๑๐๗,๑๔๖,๒๐๐ 

 
๒,๘๒๖,๐๐๐ 

๑๓,๘๙๐,๐๐๐ 
รวม ๔๒ ๓๙,๕๘๗,๔๐๐ ๔๒ ๓๙,๕๘๗,๔๐๐ ๔๒ ๓๙,๕๘๗,๔๐๐ ๑๒๖ ๑๑๘,๗๖๒,๒๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ พัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
   ๒.๒ พัฒนาด๎านสาธารณสขุ 
   ๒.๓ พัฒนาด๎านสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห์ 
   ๒.๔ พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   ๒.๕ พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมและสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
๓๐ 

 
๑๐ 
๕ 

๑๕ 
 

๑๑ 

 
๑๑,๙๑๐,๖๐๐ 

 
๑,๕๑๐,๐๐๐ 
๒,๗๘๐,๐๐๐ 
๑,๘๓๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓๐ 

 
๑๐ 
๕ 

๑๕ 
 

๑๑ 

 
๑๑,๙๑๐,๖๐๐ 

 
๑,๕๑๐,๐๐๐ 
๒,๗๘๐,๐๐๐ 
๑,๘๓๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓๐ 

 
๑๐ 
๕ 

๑๕ 
 

๑๑ 

 
๑๑,๙๑๐,๖๐๐ 

 
๑,๕๑๐,๐๐๐ 
๒,๗๘๐,๐๐๐ 
๑,๘๓๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๙๐ 

 
๓๐ 
๑๕ 
๔๕ 

 
๓๓ 

 
๓๕,๗๓๑,๘๐๐ 

 
๔,๕๓๐,๐๐๐ 
๘,๓๔๐,๐๐๐ 
๕,๕๐๕,๐๐๐ 

 
๖,๒๔๐,๐๐๐ 

รวม ๗๑ ๒๐,๑๑๕,๖๐๐ ๗๑ ๒๐,๑๑๕,๖๐๐ ๗๑ ๒๐,๑๑๕,๖๐๐ ๒๑๓ ๖๐,๓๔๖,๘๐๐ 
 

ผ ๐๓ 
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ยุทธศาสตร์ 
 ปี  ๕๘   ปี  ๕๙ ปี  ๖๐ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
   ๓.๑ พัฒนาด๎านเกษตรอินทรีย์ 
   ๓.๒ พัฒนาด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
   ๓.๓ พัฒนาสํงเสริมการมีอาชีพและเพ่ิมรายได๎  

 
- 

๑๔ 
๑๐ 

 
 

๒๕,๐๑๙,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๔ 
๑๐ 

 
 

๒๕,๐๑๙,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

๑๔ 
๑๐ 

 
 

๒๕,๐๑๙,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๔๒ 
๓๐ 

 
 
๗๕,๐๕๗,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๔ ๒๕,๕๑๙,๐๐๐ ๒๔ ๒๕,๕๑๙,๐๐๐ ๒๔ ๒๕,๕๑๙,๐๐๐ ๗๒ ๗๖,๕๕๗,๐๐๐ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
   ๔.๑ สํงเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ ดิน และ
น้ า 
   ๔.๒ พัฒนาศักยภาพการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

๓ 
- 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
- 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
- 

 
 

๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
- 

 
 

๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๙ ๗๕๐,๐๐๐ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านบริหารจัดการ 
   ๕.๑ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
   ๕.๒ ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ 
   ๕.๓ พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแบบมุํงผลสัมฤทธิ์ 

 
๓ 
๒ 
๑ 

 
๔๑๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๒ 
๑ 

 
๔๑๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๒ 
๑ 

 
๔๑๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๙ 
๖ 
๓ 

 
๑,๒๓๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๙๘๐,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑๔๖ ๘๖,๑๓๒,๐๐๐ ๑๔๖ ๘๖,๑๓๒,๐๐๐ ๑๔๖ ๘๖,๑๓๒,๐๐๐ ๔๓๘ ๒๕๘,๓๙๖,๐๐๐ 
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ส่วนที ่๖ 
การน าแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

 

๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ .ศ.๒๕๔๘
ก าหนดให๎มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งมีค าสั่ง 
แตํงตั้งคณะกรรมการตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ ง ที่  ๒๕/๒๕๕๖ เรื่องแตํงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง  ลงวันที่  ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได๎แตํงตั้งประธานและเลขานุการตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง ที ่
๒๖/๒๕๕๖ เรื่องแตํงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑.นางสาวปาริชาติ  ไชยสถิต ผอ.กศน.อ าเภอห๎วยผึ้ง   ประธานกรรมการ 
 ๒.นายสงวน  นนท์บรรดิษฐ์  ส.อบต.นิคมห๎วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๓.นายสมัย  มงคลเคหา  ส.อบต.นิคมห๎วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๔.นายประมวล  ประทุมชาติ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ ๑๓   กรรมการ 
 ๕.นายสุริยา  ญาณเสถียร  ส.อบต.นิคมห๎วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๖.นายสนิท  สุดสน  ส.อบต.นิคมห๎วยผึ้ง   กรรมการ 
 ๗.นายฉัตรชัย  นาชัยเพิ่ม  ผอ.ศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทห๎วยผึ้ง กรรมการ 
 ๘.นายพิทักษ์  โพพิทูล  หัวหน๎าสํวนโยธา    กรรมการ 
 ๙.นายดิเรก  พฤษชาติ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๐.นายหนูพันธ์  พลเยี่ยม ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑๑.นางสาวอภิญญา  สารขันธ์ รก.หัวหน๎าสํวนการคลัง   กรรมการ/เลขานุการ 
ให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ทั้งนี้ ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
๔. แตํงตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๖.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีห๎วงเวลา ๓ ปี ซึ่งใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี โดยมีการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
๑. การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นวํา 
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ด าเนินการครบถ๎วนทุกขั้นตอนมากน๎อยเพียงใด และเป็นการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
สํวนต าบลวํามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ถูกต๎องหรือไมํ ซึ่งเป็นการ
ประเมินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในแตํละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยมีรูปแบบประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 
 

แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของท๎องถิ่นโดยตนเอง 
ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้ง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
สํวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น   
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๓.มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๕.มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนา
สามปี 

  

สํวนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท๎องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของท๎องถิ่นมาจัดท าฐานข๎อมูล   
๘.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท๎องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพกาพัฒนา
ท๎องถิ่น 

  

๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น   
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี   
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนพัฒนาสามปี   
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไมํ   
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๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลนิคมห๎วยผึ้งตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน ๒ สํวน คือ 
 ๑. ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลในภาพรวม 
 ๒. ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในแตํละยุทธศาสตร์ 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
สํวนที่ ๑ ข๎อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น..............................................................................  
 ๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน..........................................................................................  
สํวนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี....................................................................................  
 ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   
๖.   
๗.   
๘.   
๙.   
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สํวนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
 ๔. ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ    
๕.มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

   

๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 ๕. ผลการด าเนินงานในแตํละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.................................................................................................................  

๑) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ  
๕)การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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๖.๓ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

๑. การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแตํละครั้งที่มี
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

๒. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารสํวนต าบลในแตํละปีงบประมาณ (ชํวงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ เก็บรวบรวมข๎อมูลการด าเนินงานของโครงการตํางๆและการด าเนินงานตามแผนงานที่ได๎มีการ
ระบุไว๎ในแผนพัฒนาและจัดท าเป็นรายงานเพ่ือให๎ทราบถึงระดับความส าเร็จของแผนงานเพ่ือใช๎ประกอบการ
ตัดสินใจในอนาคตโดยจัดท าในรายไตรมาส 

๒.๒ วิเคราะห์ข๎อมูลแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการวําได๎ด าเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวําได๎ด าเนินการไปตามเปูาหมายหรือ
แผนงานที่ได๎ระบุไว๎หรือไมํแล๎วจัดท าเป็นรายงานในรายไตรมาสเพื่อการรับรู๎เป็นการภายใน 

๒.๓ ประสานงานและจัดประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการท างานเพ่ือให๎รับรู๎ถึงสถานการณ์และความ
เป็นไปของโครงการและการด าเนินงานตามแผนวําควรจะมีการแก๎ไขและควรด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใดและ
ทบทวนงานที่ได๎ท ามาแล๎วโดยจัดท าในรูปแบบรายงานประจ าปีและรายงานตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
และสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


