
ส่วนที่   1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 

1. ด้านกายภาพ 
ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2500  โดยแยกการ 

ปกครองออกจากต าบลวังยาว  9  หมู่บ้าน และจากต าบลแพง 2 หมู่บ้าน รวมเป็น  11  หมู่บ้าน มีนายค าปัน ดร
เถื่อน เป็นก านันคนแรก และต่อมาประชากรได้เพ่ิมมากข้ึน จึงได้แยกหมู่บ้านขยายการปกครองออกไปอีก ซึ่ง
ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน มีครัวเรือน 2,284 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2539 "สภาต าบลเขวาไร่" ได้ยกฐานะขึ้น
เป็น "องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่" โดยมี นายรณกร สิทธิ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่คนแรก 
และ นายสุภาพ ผาบพุทธา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่คนที่สอง 
                องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2539 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 
มกราคม 2539  มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539   
    ที่มาของชื่อต าบล 
  ต าบลเขวาไร่  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จะมีชื่อซ้ ากันอยู่สองแห่ง คือ ต าบลเขวาไร่  
อ าเภอนาเชือก  กับ  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  เนื่องจากเดิม ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  ตั้งอยู่  หมู่ที ่ 
15  บ้านหนองสระพัง  ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยปกติชื่อต าบลมักจะตั้งตามชือ่
หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของต าบล ซึ่งต าบลเขวาไร่ไม่มีหมู่บ้านที่ชื่อ "เขวาไร่" เลยแม้แต่หมู่บ้านเดียว การที่ได้มาซึ่งชื่อ
ของต าบล "เขวาไร่" เนื่องจากชาวบ้านในต าบลได้ขอให้ทางราชการตั้งชื่อต าบลให้ใหม่  คือ ต าบลหนองสระพัง แต่
เมื่อทางการได้อนุมัติชื่อต าบลให้แล้วได้เกิดการสับเปลี่ยนชื่อต าบลกันโดยไม่ตั้งใจระหว่างต าบลที่ขอตั้งใหม่
เหมือนกันคือ ต าบลเขวาไร่  อ าเภอนาเชือก  กับ  ต าบลหนองสระพัง  อ าเภอโกสุมพิสัย  สับเปลี่ยนเป็น ต าบลเข
วาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย  และ  ต าบลหนองสระพัง  อ าเภอนาเชือก  แต่เพ่ือให้ชื่อของต าบลถูกต้องตรงกับข้อมูล
ความเป็นจริงชาวต าบลเขวาไร่ อ าเภอนาเชือก จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อต าบลใหม่ให้ถูกต้องเป็น ต าบลเขวา
ไร่ อ าเภอนาเชือก แต่ชาวต าบลหนองสระพังหรือต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัยในปัจจุบันไม่ได้ไปขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลชื่อต าบลใหม่ให้เป็น“ต าบลหนองสระพัง” จึงยังคงใช้ชื่อ "ต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพิสัย" ตามท่ีทาง
ราชการอนุมัติครั้งแรกใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

 

1.1  ที่ตั้งของต าบลเขวาไร่   
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ หมู่ที่ 15 ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม มีทางหลวงหมายเลข  208   ท่าพระ – โกสุม
พิสัย ตัดผ่าน  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโกสุมพิสัย  20  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามเป็นระยะทาง
ประมาณ 48 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 118.62  ตารางกิโลเมตรหรือ 74,137.5  ไร่ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลโพนงามและต าบลดอนหัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ทิศใต้              ติดต่อกับ ต าบลวังยาว  และต าบลบ้านแฮด  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลดอนหัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่สูงทางทิศใต้ลาดไปทางทิศเหนือ พ้ืนที่ทางใต้เป็นลุ่มสลับกับที่
ดอน  ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึก  ส่วนทางทิศเหนือ  เป็นที่ราบลุ่มและเป็นลูกคลื่นลอนตื้นสลับบางส่วน   
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จุดเด่นในพื้นที่ 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมต่อการพัฒนา 
- ด้านการบริหารจัดการผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา 
- ครอบคลุมทุกด้านตามอ านาจหน้าที่ 
- สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการท าไร่  ท านา  และการเลี้ยงสัตว์ 
- มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถพัฒนาได้ 
- สภาพพ้ืนที่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  208  เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด   

เหมาะส าหรับการทางอุตสาหกรรม 
 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลเขวาไร่  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน  กล่าวคือในช่วงที่มีมรสุมฤดูร้อนจะ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง
มี  3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือน
ตุลาคม  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดมี
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย  เท่ากับ  77% (ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม) ทั้งนี้สภาพอากาศท่ัวไป
ของต าบลมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยประมาณ  0.6  เหมือนต าบลอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีต่ ำบลเขวำไร่ 
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1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะเป็นดินร่วนซุย ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ  ๑๕ % 

ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ข้อมูล แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต าบลเขวาไร่มีแหล่งน้ าธรรมชาติและล าห้วยที่ไหลผ่านเพ่ือท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  รวมทั้ง
เพ่ือการอุปโภค บริโภคแต่เนื่องจากแหล่งน้ าและล าห้วยหลายแห่งได้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี  
อีกท้ังพอถึงฤดูน้ าหลากน้ าก็ท่วมผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเป็นจ านวนมากจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการขุด
ลอกแหล่งน้ าและล าห้วยเพ่ือกักเก็บน้ าอย่างเพียงพอแต่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากซึ่งงบประมาณของ 
อบต.เขวาไร่  ไม่เพียงพอและเกินศักยภาพที่จะด าเนินการได้  จึงได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับงบประมาณด าเนินการต่อไป 
     ล าห้วย  จ านวน   3 สาย 
   1  ล าห้วยสมอ  (ความยาวของล าห้วยเริ่มจากบ้านเหล่าพ่อหา ต าบลเขวาไร่ - 
          บ้านโนนพยอม  ต าบลเขวาไร่) 
   2  ล าห้วยรากไม้  (ความยาวของล าห้วยเริ่มจากบ้านหลุบหญ้า  ต าบลดอนหัน – บ้าน 
          หนองสระพัง  ต าบลเขวาไร่ - บ้านโนนตุ่น  ต.ดอนหัน  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

          3.  ล าห้วยซัน  (ความยาวของล าห้วยไหลผ่านต าบลดอนหัน จังหวัดขอนแก่น ผ่านบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่  10,14,17  ต าบลเขวาไร่) 

     หนองน้ าสาธารณะ  จ านวน    24    แห่ง 
1 หนองสระพัง  ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง  ม.1,15  มีเนื้อที่  15  ไร่ 

   2  หนองอีสานเขียว    ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง ม.1,15  มีเนื้อที่  30   ไร่ 
   3  หนองเขื่อน    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน ม.2   มีเนื้อที่  36  ไร่ 
   4  หนองไฮ  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน ม.2   มีเนื้อท่ี  18  ไร่ 
   5  หนองคลอง    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน ม.2   มีเนื้อท่ี   24  ไร่ 
   6  หนองสะอาดบ ารุง    ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด ม.3   มีเนื้อที่  39  ไร่ 
   7  หนองบ้าน   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4   มีเนื้อท่ี   10  ไร่ 
   8  หนองคึกฤทธิ์   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4   มีเนื้อท่ี  2  ไร่ 
   9  หนองหญ้าขาว   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนพยอม ม.7   มีเนื้อท่ี  10  ไร่ 
   10  หนองไทรงาม    ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม ม.5   มีเนื้อท่ี  7  ไร่ 
   11  หนองวังโพน    ตั้งอยู่ที่บ้านวังโพน ม.6   มีเนื้อท่ี  12  ไร่ 
   12  หนองฝายบ้าน    ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง ม.8   มีเนื้อที่  4  ไร่ 
   13  หนองหินลาด    ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุงวังทอง ม.8,19   มีเนื้อท่ี  16  ไร่ 
   14  หนองอ้ายหนู    ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าพ่อหา ม.9   มีเนื้อท่ี  19  ไร่ 
   15 หนองศาลา    ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าพ่อหา ม.9   มีเนื้อท่ี  2  ไร่ 
   16 หนองบัว     ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10   มีเนื้อท่ี  4  ไร่ 
   17  หนองเบ็ญ    ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10   มีเนื้อท่ี  10  ไร่ 
   18  หนองแซง    ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10   มีเนื้อท่ี  5  ไร่ 
   19  หนองสิม     ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสิม ม.11    มีเนื้อท่ี  11  ไร่ 
   20  หนองเอ้ียง    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสิม ม. 11  มีเนื้อที่  11  ไร่ 
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   21  หนองทุ่งใหญ่    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อนน้อย ม.9,12   มีเนื้อท่ี  74  ไร่ 
   22  หนองห้วยนา   ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.14   มีเนื้อท่ี  270  ไร่ 
   23  หนองหม้อนิล    ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.14   มีเนื้อท่ี  8  ไร่ 
   24  หนองดอนหัวน้ า    ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี  ม.20  มีเนื้อที่  1  ไร่ 
    แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย     11 แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น    41 แห่ง 
  -  บ่อโยก    57 แห่ง 
  -  สระน้ า    1 แห่ง 
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต าบลเขวาไร่  มีพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีสาธารณะที่ส าคัญ  ดังนี้ 
   ป่าสงวนแห่งชาติ  1 แห่ง   

           -  สวนปุาดินแดง  - วังกุง    
  ป่าสาธารณะ/ที่สาธารณะประโยชน์    17 แห่ง 

  1.  โคกหนองใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสระพัง ม.1,15   มีเนื้อที่  77  ไร่  1 งาน  10.2   ตร.ว. 
 2.  ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 1,15   มีเนื้อที่  25  ไร่ 
 3.  ดอนปูุตา    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสระพัง  ม.1,15    มีเนื้อ     5  ไร่ 
 4.  ที่ดินสวนสนามหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด  ม.3    มีเนื้อที่  23  ไร่ 

   5. โคกห้วยหินแดง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน ม.2,12    มีเนื้อที่  403 ไร่  3 งาน  19  ตร.ว. 
 6.  ดอนหัวนา  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20               มีเนื้อ       1  ไร ่
 7.  ห้วยวังหิน   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20     มีเนื้อ     25  ไร่ 
 8.  ดอนปูุตา   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20     มีเนื้อ      3  ไร่ 
 9.  ที่สาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม ม.5    มีเนื้อ     25  ไร่ 

  10.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม ม.5      มีเนื้อ  3  ไร่ 1 งาน  11  ตร.ว. 
11.  ที่ดินปุาช้า  ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19    มีเนื้อที่   57  ไร่ 

  12.  ปุาชุมชนหินลาด ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19   มีเนื้อที่  149  ไร่ 
13.  ที่ดินสวนสนามหลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19 มีเนื้อท่ี  22  ไร่ 
14.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าพ่อหา ม.9,13,18   มีเนื้อที่   10  ไร่ 

  15. ที่วัดร้าง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10,14,17      มีเนื้อที่    4  ไร่ 
16.  ดอนสังค า  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10,14,17     มีเนื้อที่  301  ไร่ 

  17.  ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านเหล่าพ่อหา ม.9    มีเนื้อที่    22  ไร่ 
 2.   ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง   มี 1 เขตการปกครอง คือ อบต.เขวาไร่ 
            ต าบลเขวาไร่  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,982 คน ชาย  5,436  คน หญิง 5,546 คน มี

ความหนาเฉลี่ย 0.01 ต่อตารางกิโลเมตรจ านวนครัวเรือน 2,478 ครัวเรือน(ที่มา: ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
จปฐ.2562)  ข้อมูล ณ  11 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2562) มีผู้น าชุมชนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข
วาไร่    จ านวน  39  คน  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 20  คน  และผู้น าฝุายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ประธาน
ชุมชน/อสม.  รวมไม่น้อยกว่า  300  คน  โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  20  หมู่บ้าน 
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2.2 การเลือกตั้ง       มี  1  เขตการเลือกตั้ง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มี 20 หมู่บ้าน ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขวาไร่  ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาฯออกเป็น  ๒0  เขต มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  38  คน แยกเป็นชาย  26  คน  หญิง  12  คน   
  3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  ปี พ.ศ. 2562 

หมู่ที่ ชื่อ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

บ้านหนองสระพัง 
บ้านหนองเขื่อน 
บ้านโนนสะอาด 
บ้านโนนราษี 
บ้านโคกล่าม 
บ้านวังโพน 
บ้านโนนพยอม 
บ้านวังกุง 
บ้านเหล่าพ่อหา 
บ้านโคกกลาง 
บ้านหนองสิม 
บ้านหนองเขื่อน 
บ้านเหล่าพ่อหา 
บ้านโคกสมบูรณ์ 
บ้านหนองสระพัง 
บ้านโพนงาน 
บ้านโคกกลางเหนือ 
บ้านวังกุง 
บ้านวังทอง 
โนนราษ ี

369 
255 
252 
291 
320 
231 
357 
171 
242 
157 
467 
251 
220 
310 
276 
361 
149 
159 
439 
159 

409 
269 
241 
314 
343 
241 
335 
173 
245 
161 
440 
239 
239 
292 
312 
337 
156 
172 
463 
165 

778 
524 
493 
605 
663 
472 
672 
344 
487 
318 
907 
490 
459 
602 
588 
698 
305 
331 
902 
324 

รวม 5,436 5,546 10,982 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ช่วงอายุ น้อยกว่า 1 ปีเต็ม  เป็นชาย = 35 คน  เป็นหญิง = 45 คน รวม 80 คน 
  ช่วงอายุ 1 – 2 เป็นชาย = 79 คน  เป็นหญิง = 80 คน รวม 159  คน 
  ช่วงอายุ 3 – 5 เป็นชาย = 189 คน   เป็นหญิง = 190 คน รวม 379  คน 
  ช่วงอายุ 6 – 11 เป็นชาย = 450 คน   เป็นหญิง = 490 คน รวม 940  คน 
  ช่วงอายุ 12 – 14 เป็นชาย = 203 คน   เป็นหญิง = 225 คน รวม 428  คน 
  ช่วงอายุ 15 - 17  เป็นชาย = 225 คน   เป็นหญิง = 230 คน รวม 455 คน 
  ช่วงอายุ 18 – 25 เป็นชาย = 710 คน   เป็นหญิง = 750 คน     รวม 1,460 คน 
  ช่วงอายุ 26 – 49 เป็นชาย = 1,957 คน  เป็นหญิง = 1,807 คน รวม 3,764  คน 
  ช่วงอายุ 50 – 60 เป็นชาย = 819 คน  เป็นหญิง = 859 คน รวม 1,679  คน 
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  ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป เป็นชาย = 769 คน เป็นหญิง = 870 คนรวม 1,639  คน 
     ชาย รวม 5,436 คน  รวมหญิง = 5,546 คน  รวม 10,982  
คน 
 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
         ต าบลเขวาไร่  มีสถานศึกษาแบ่งออกเป็นทั้งในระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาได้ดังนี้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  จ านวน   4  แห่ง        
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระทอง  ที่ตั้ง  บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  2 
   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสิม  ที่ตั้ง  บ้านหนองสิม  หมู่ที่  11 
   3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกุง  วังทอง  ที่ตั้ง  บ้านวังทอง  หมู่ที่  19 
   4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เขวาไร่  ที่ตั้ง  บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  15 
   สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  จ านวน  7  แห่ง   
1.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง  โนนสะอาด ที่ตั้ง  บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  15 
2.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา  ที่ตั้ง  บ้านเหล่าพ่อหา  หมู่ที่  9 
3.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน  ที่ตั้ง  บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  12 
4.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  ที่ตั้ง  บ้านโคกสมบูรณ์  หมู่ที่  14 
5.  โรงเรียนบ้านโนนราษี   โคกล่าม  ที่ตั้ง  บ้านโนนราษี  หมู่ที่  4 
6.  โรงเรียนบ้านวังโพน  ที่ตั้ง  บ้านหนองสิม  หมู่ที่  11 
7.  โรงเรียนบ้านวังกุง  ที่ตั้ง  บ้านวังทอง  หมู่ที่  19 
  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามเขต 26  จ านวน  1   แห่ง    
                    -  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  ที่ตั้ง  บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  12 
  4.2 สาธารณสุข 
  ต าบลเขวาไร่  มีสถานบริการด้านสาธารณสุขแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
จ านวน  2  แห่ง  คลินิก  จ านวน  3  แห่ง  และร้านขายยาโดยเภสัชกร  จ านวน  1  แห่ง  ดังนี้ 
              มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขวาไร่  จ านวน  2  แห่ง 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองสระพัง  ที่ตั้งบ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  15 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านโนนพยอม  ที่ตั้งบ้านหนองสิม  หมู่ที่  11 
     มีคลินิก   จ านวน  3   แห่ง  ดังนี้ 
   1. อนุภาคลีนิคการพยาบาลและผดุงครรภ์ สถานที่ตั้ง  บ้านโคกล่าม  หมู่ที่  5 
    2.  คลินิกหมอทองใบ สถานที่ตั้ง  บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  12 
                               3.  คลินิกศรีสุชาติ สถานที่ตั้ง  บ้านวังทอง  หมู่ที่  19 
     มีร้านขายยาโดยเภสัชกร  จ านวน  1  แห่ง 
   -  ร้านกรรณิกาเภสัช    สถานที่ตั้ง  บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  12 
  4.3 อาชญากรรม 
  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป 
  4.4 ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์   มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับประชาชนต าบลเขวาไร่ ได้แก ่
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    1. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ในต าบลเขวาไร่ จ านวน 3 ราย 
    2. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในต าบลเขวาไร่ จ านวน  347  ราย 
    3. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในต าบลเขวาไร่ จ านวน 1,698 ราย 

   5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  -  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  208 (โกสุม –ท่าพระ)  1  สาย 
  -  ทางหลวงชนบท  4 สาย 
  1.  ถนนทางหลวงชนบทสายหนองเข่ือน – หนองแหน 
  2.  ถนนทางหลวงชนบทสายหนองสระพัง – วังกุง- หินแห่ 
  3.  ถนนทางหลวงชนบทสายโนนตุ่น – โคกกลาง -ดอนจ าปา 
  4.  ถนนทางหลวงสายโนนสะอาด – เหล่าพ่อหา     
 5.2 การไฟฟ้า 
  ต าบลเขวาไร่ มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน 
 5.3 การประปา 
  ต าบลเขวาไร่มีระบบประปาทั้งหมด  20   หมู่บ้าน 
 5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ที่ท าการไปรษณีย์ จ านนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 15 
           6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ต าบลเขวาไร่มีพื้นที่ทั้งหมด  74,137.50   ไร่  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  เช่น  ข้าว  อ้อย  
มันส าปะหลัง  ไม้ผล ยางพารา และพืชผักเศรษฐกิจโดยแบ่งพ้ืนที่แยกตามประเภทการใช้  ได้ดังนี้  
  ข้อมูล  ณ  23  มิถุนายน  2562  (ท่ีมา : ส่วนส่งเสริมการเกษตร อบต.เขวาไร่)  

ประเภทการใช้พื้นที่ 
จ านวนพื้นที่ 

 (ไร่) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของพื้นที่ต าบลเขวาไร่ 
          ที่อยู่อาศัย 661 0.89 

          นาข้าว 27,741 37.42 
          อ้อย 15,805 21.32 
          มันส าปะหลัง 3,807 5.14 
          ไม้ผล 239 0.32 
          ยางพารา 359 0.48 
          พืชผัก 459 0.62 
          อ่ืน ๆ 25,066.50 33.81 

           6.2 การประม 
           6.3 การปศุสัตว์  เป็นกิจจะลักษณะในพื้นที่ได้แก่  
      1. ฟาร์มจระเข้ จ านวน 4 แห่ง  
      2. ฟาร์มเลี้ยงไก่ 59 แห่ง 
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           6.4 การบริการ  
  1. สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  15  แห่ง  
  2. ร้านซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์  จ านวน  14  แห่ง  
     3. ร้านขายของช า จ านวน  112  แห่ง 
  4. ร้านเสริมสวย  จ านวน  7 แห่ง 
  5. ร้านอาหาร  จ านวน  6 แห่ง 
     6.  โรงสี   จ านวน  3  แห่ง 
     7.  ร้านถ่ายเอกสาร จ านวน 2  แห่ง  
           6.5 การท่องเที่ยว  
  ต าบลเขวาไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือแหล่งโบราณคดีวัดโนนภาษี(วัดปุามัชฌิมวราราม)  
ที่ตั้งบ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  15  ต าบลเขวาไร่  จากการส ารวจพบหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา  ประเภท
โลหะปรากฏกองตะกรันขี้แร่อยู่ทั่วบริเวณวัดแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนี้น่าจะเป็นแหล่งผลิตถลุงโลหะขนาดใหญ่
ในสมัยก่อน  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบแสดงว่าเนินวัดเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย ช่วงสมัยยุคโลหะราว  2,500 ปีมาแล้ว  (ที่มา:ส านักศิลปากรที่ 9  ขอนแก่น  ส านัก
โบราณคดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม) 
           6.6 อุตสาหกรรม - 
           6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  
  กลุ่มอาชีพต าบลเขวาไร่ จ านวน 35 กลุ่ม 
           6.8 แรงงาน  
  อาสาสมัครแรงงาน 1 คน 
          7. เศรษฐกิจพอเพียงถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ตารางข้อมูลสถิติจ านวนประชากร  และจ านวนครัวเรือนต าบลเขวาไร่ 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 
บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  1 666 781 778 177 216 220 
บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  2 495 501 524 127 156 157 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  3 453 489 493 110 147 151 
บ้านโนนราษี  หมู่ที่  4 506 615 605 141 173 174 
บ้านโคกล่าม  หมู่ที่  5 491 670 663 143 181 182 
บ้านวังโพน  หมู่ที่  6 458 472 472 107 120 120 
บ้านโนนพยอม  หมู่ที่  7 603 683 692 147 169 169 
บ้านวังกุง  หมู่ที่  8 301 337 344 79 95 95 
บ้านเหล่าพ่อหา  หมู่ที่  9 472 484 487 106 128 128 
บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  10 301 315 318 66 92 93 
บ้านหนองสิม  หมู่ที่  11 973 922 907 199 228 230 
บ้านหนองเขื่อน  หมู่ที่  12 370 489 490 108 193 203 
บ้านเหล่าพ่อหา  หมู่ที่  13 372 456 459 106 123 123 
บ้านโคกสมบูรณ์  หมู่ที่  14 616 601 602 152 169 171 
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บ้านหนองสระพัง  หมู่ที่  15 533 582 588 142 187 198 
 บ้านโนนงาม  หมู่ที่  16 563 696 698 129 171 171 
บ้านโคกกลางเหนือ  หมู่ที่  17 278 306 305 78 82 82 
บ้านเหล่าพ่อหา  หมู่ที่  18 273 333 331 80 88 89 
บ้านวังทอง  หมู่ที่  19 765 897 902 195 222 226 
บ้านโนนราษี  หมู่ที่  20 285 320 324 86 99 100 

รวมทั้งสิ้น 9,672 10,956 9,672 2,478 3,042 3,082 
-  จ านวนประชากรปี  พ.ศ. 2560  จ านวน  9,672   แยกเป็นชาย   4,789  คน  หญิง  4,883  คน 
-  จ านวนประชากรปี  พ.ศ. 2561  จ านวน  10,956   แยกเป็นชาย   5,421  คน  หญิง  5,535  คน 
-  จ านวนประชากรปี  พ.ศ. 2562  จ านวน  10,982   แยกเป็นชาย   5,546  คน  หญิง  5,436  คน 
     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
    - ปลูกข้าว    จ านวน   27,741  ไร่ 
       - ปลูกอ้อย    จ านวน   15,805  ไร่ 
          - ปลูกมันส าปะหลัง   จ านวน     3,807  ไร่ 
                            - ปลูกไม้ผล    จ านวน        239  ไร่ 
          - ปลูกยางพารา    จ านวน        359  ไร่ 
    - พืชผัก            จ านวน                 459  ไร่ 
  7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
   -  ฝาย   11 แห่ง 
   -  บ่อน้ าตื้น  41 แห่ง 
   -  บ่อโยก  57 แห่ง 
   -  สระน้ า    1 แห่ง 
  7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีแหล่งน้ า น้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
ไม่มี 

 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ 

 
ไม่เพียงพอ 

 
ทั่วถึง 

 
ไม่ทั่วถึง 

 
 

บ่อบาดาลสาธารณะ       
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.)       
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)          
แหล่งน้ าธรรมชาติ       
อ่ืนๆ (โปรดระบุ).       

 

        8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
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  การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตาม
จารีตประเพณ ีเช่นประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันออกพรรษา 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านหมอสูตรขวัญ ภูมิปัญญาด้านการจักสาน ภูปัญญาด้าน
นวดแผนไทย ภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมด้านพิธีกรรม และด้านหมอดู   
     ภาษาที่ใช้  ได้แก่  ภาษาท้องถิ่นคืออีสาน   และภาษากลาง 
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตทางการเกษตรและจากกลุ่มอาชีพฯ เช่น ข้าวหอมนิล , พรมเช็ดเท้าฯ สื่อกก 
ผ้าไหม  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ    
  9.1  น้ า เป็นแหล่งที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย     11 แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น    41 แห่ง 
  -  บ่อโยก    57 แห่ง 
  -  สระน้ า    1 แห่ง 
    9.2  ป่าไม้ 
     ต าบลเขวาไร่  มีพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีสาธารณะที่ส าคัญ  ดังนี้ 

  ป่าสงวนแห่งชาติ  1 แห่ง   
-  สวนปุาดินแดง-วังกุง    

  ป่าสาธารณะ/ที่สาธารณะประโยชน์    17 แห่ง 
 1. โคกหนองใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสระพัง ม.1,15  มีเนื้อที่  77  ไร่  1 งาน  10.2   ตร.ว. 
 2.  ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 1,15  มีเนื้อที่  25  ไร่ 
 3.  ดอนปูุตา    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสระพัง  ม.1,15  มีเนื้อที ่ 5  ไร่ 
 4.  ที่ดินสวนสนามหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด  ม.3  มีเนื้อที่  23  ไร่ 
 5. โคกห้วยหินแดง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน ม.2,12  มีเนื้อที่  403  ไร่  3 งาน  19  ตร.ว. 
 6.  ดอนหัวนา  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20   มีเนื้อที ่ 1  ไร่ 
 7.  ห้วยวังหิน   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20  มีเนื้อที ่ 25  ไร่ 
 8.  ดอนปูุตา   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนราษี ม.4,20  มีเนื้อที ่ 3  ไร่ 
 9.  ที่สาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม ม.5  มีเนื้อที ่ 25  ไร่ 
 10.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกล่าม ม.5  มีเนื้อที ่ 3  ไร่ 1  งาน  11  ตร.ว. 
 11.  ที่ดินปุาช้า  ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19  มีเนื้อที่  57  ไร่ 
 12.  ปุาชุมชนหินลาด ตั้งอยู่ท่ีบ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19  มีเนื้อท่ี  149  ไร่ 
 13.  ที่ดินสวนสนามหลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านวังกุง  วังทอง ม.8,19  มีเนื้อที่  22  ไร่ 
 14.  ดอนปูุตา  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าพ่อหา ม.9,13,18  มีเนื้อที่   10  ไร่ 
 15. ที่วัดร้าง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10,14,17   มีเนื้อท่ี  4  ไร่ 
 16.  ดอนสังค า  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ม.10,14,17  มีเนื้อท่ี  301  ไร่ 
 17.  ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านเหล่าพ่อหา ม.9  มีเนื้อที่  22  ไร่ 
  9.3  ภูเขา 
  ไม่มีใหญ ่
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  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตร เช่น ปลูก
ข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง  ที่อยู่อาศัย  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  น้ าฝนและน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เมื่อมี
การขยายตัวของครัวเรือนมากขึ้น  ปัญหาด้านขยะก็เกิดข้ึน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  
ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการก าจัด
ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจัดการขยะเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนน า
ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปทิ้ง โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะของ
หมู่บ้าน ฯลฯ   
                   ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่คือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานานและในปีที่ผ่านมาฝนตกมีปริมาณน้อย และแหล่งน้ าส าหรับกักเก็บน้ าในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ได้น ารถบรรทุกน้ าออกไปแจกจ่ายและด าเนินการขุดลอก
แหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ าให้กับประชาชนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
    10. อ่ืน ๆ  (ถ้ามี/ระบุด้วย) 
  ด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

        ประมาณการรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่       
            -  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ประมาณการรายได้  จ านวน   42,929,000   
บาท 
   1.  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   1,846,040    บาท 
   2.  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้    21,353,960    บาท 
   3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   19,729,000    บาท 
         ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  20  หมู่บ้าน  
จ านวน  39  คน  แยกเป็นชาย  27  คน  หญิง   12   คน   และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ  โดยมีรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประสิทธิ์  ดรหมั่น ประธานสภาฯ (ส.อบต. หมู่ที่  18) 
2 นายอาทิตย์  นามมุงคุณ รองประธานสภาฯ  (ส.อบต. หมู่ที่ 14) 
3 นายสมบูรณ์  ศิรพันธ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
4 นางทองมี  สีวอค า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1 
5 นายดุสิต  ดรหงษา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2 
6 นางนิจดา  มืดอินทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2 
7 นายวีระศักดิ์  ดรพล สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
8 นางจิระวัส  ดรพรมยุ่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3 
9 นายสมพร  รัตน์รองใต้ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4 

10 นายอ าคา  น้อยหว้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5 
11 นางสังวร  ดรพรมยุ่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5 
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12 นายศักชัย  มณีสาร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6 
13 นางส าราญ  จุฬาค า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6 
14 นายสนั่น  คุณแสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7 
15 นางสมบูรณ์  ชาภักดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  7 
16 นายเสถียร  ศิริหลวง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
17 นายสมเกียรติ  บุญช านาญ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
18 นายปรีชา  ตั้นภักดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
19 นางสายหยุด  ดรกันหา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9 
20 นายสานุชิต  อ าลอย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
21 นายทักษิณ  ภูจอมจิต สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
22 นายนิคม  บุญศรี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11 
23 นายค าพันธ์  แสนนุภาพ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  11 
24 นายด ารง  ดรพล สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12 
25 นายพิทักษ์  ศรีไชยแสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12 
26 นางบุญมี  ถาวรชัยเจริญ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  13 
27 นายสังวาร  ดรกันหา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  13 
28 นางนวลจันทร์  สีคะสอน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  14 
29 นายค า  สุทธิสาร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  15 
30 นายถาวร  คุณแสง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  16 
31 นายสวย  ทุนลี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  16 
32 นางวิลัยลักษณ์  นามมุงคุณ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  17 
33 นางสาวพรรณิดา  แก้วนา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  17 
34 นายสิงห์ทอง  ดรหมั่น สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  18 
35 นายชัยวัฒน์  ดวงวันทอง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  19 
36 นายประสิทธิ์  เหล่าเจริญ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  19 
37 นางละไม  สีมะโฮงนาม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20 
38 นายทวี  ดรละคร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20 

   ข้อมลูคณะผู้บริหาร 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1        - ว่าง - นายก  อบต. 
2        - ว่าง - รองนายก  อบต. 
3        - ว่าง - รองนายก อบต. 
4         - ว่าง - เลขานุการนายก อบต. 

     ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   
    องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  1  ส านัก กับอีก  6 ส่วนราชการ  

ดังนี้ 
1. ส านักปลัด อบต.   มีบุคลกรจ านวน  9  คน  แบ่งออกเป็น 

     -  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  6   คน 
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     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2   คน 
     -  พนักงานจ้างทั่วไป         จ านวน  1   คน 

2. กองคลัง    มีบุคลกรจ านวน  6   คน   แบ่งออกเป็น 
     -  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  5  คน 
     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  คน 

3. กองช่าง    มีบุคลกรจ านวน  4   คน  แบ่งออกเป็น 
     -  พนักงานส่วนต าบล จ านวน 3  คน 
     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  คน 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรจ านวน  18   คน  แบ่งออกเป็น 
     -  พนักงานส่วนต าบล จ านวน  2  คน 
     -  ครู       จ านวน  5  คน 
     -  ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3  คน 
     -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  8   คน 

5. กองส่งเสริมการเกษตร  มีบุคลกรจ านวน  2  คน  แบ่งออกเป็น 
     -  พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  คน 
     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  คน 

6. กองสวัสดิการสังคม  มีบุคลกรจ านวน  2  คน  แบ่งออกเป็น 
                         -  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   1   คน 
               -   จ้างเหมาบริการ      จ านวน   1   คน 
  7.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลกรจ านวน  1  คน แบ่งออกเป็น 

             -  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  1  คน 
     โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  

1   ส านัก  กับอีก   6  ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ปลดั อบต. 

ส ำนักงำนปลดั กองคลงั กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวสัดกิาร
สังคม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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มีภาระหน้าที่เกี่ยวราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานธุรการสารบรรณ  การจัดท าแผน  
พัฒนาต าบล   การจัดท าร่างข้อบัญญัติการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การด าเนินการตามนโยบาย    
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา    
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การด าเนินการเกี่ยวกับการ
อนุญาต  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสารบรรณ 

  - งานรับ – ส่งเอกสาร  และจัดเก็บเอกสาร 
  - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  และประชาสัมพันธ์ 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกตั้ง 
 1.2 งานนโยบายและแผน   มีหน้าความรับผิดชอบ 

 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานกิจการสภา 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานงบประมาณ 

- งานข้อบัญญัติ อบต. 
1.3  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานกฎหมายและนิติกรรม 
 - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลัง 
1.4   งานการเจ้าหน้าที่ 
 - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 - งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 - งานวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานปูองกัน 
 - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู      

- งานกู้ภัย 
2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน   การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  
การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและการ
จ่ายขาดเงินสะสมของ   อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
ของอบต.  ตรวจสอบงาน ของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การ
เก็บภาษี  การประเมินภาษี   การประเมินหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 
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2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานพัฒนารายได้ 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 - งานทะเบียนพาณิชณ์ 
 - งานแผนที่ภาษี 

 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 - งานพัสดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพ่ือ

ด าเนินการ ตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และจัดท า
ทะเบียน    สิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการและ
การออกแบบ  ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม  ก่อสร้าง
แก่  อบต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยว  ข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน   คือ 
 3.1 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 - งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
 - งานไฟฟูาสาธารณะ 
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 - งานประปาบาดาลชุมชน 
 - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน 
ต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี  
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิต  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ 
 4.1  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - งานบริหารวิชาการ 
 - งานนิเทศการศึกษา 
 - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
 - งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3 งานระดับก่อนวัยเรียน 
 - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - งานประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข   อนามัย  การควบคุม  ปูองกันและรักษาโรค การรักษาความ

สะอาด  การอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วางแผนประสาน  คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากร  ปุาไม้  ดิน  น้ า  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝูาระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบ  และด ารงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตและปฏิบัติงานอื่น ที่เก่ียวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

5.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานอนามัยชุมชน 
 - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 - งานสุขศึกษา  

    - งานปูองกันยาเสพติด 
           -  งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
 - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
 - งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

 5.2  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานส่งเสริมและเผยแพร่ ให้ความรู้ 
 - งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 5.3  งานควบคุมโรค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 - งานการเฝูาระวัง 
 - งานระบาดวิทยา 
 - งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

    - งานโรคเอดส์ 
 6.  ส่วนสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตลอดจนให้การจัดบริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และปฎิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ 

           6.1  งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  -  งานจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
 6.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้  และด้อยโอกาส 
 6.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  -  งานฝึกอบรมอาชีพและมีงานท าแก่กลุ่มสตรี 

7.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
      มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา  และการจัดการเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม  การจัดหาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  การพัฒนาระบบชลประทาน  การส่งเสริมการผลิต  
และใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี  จัดหาวทิยาการตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และรายได้ให้แก่
เกษตรกรและปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  งาน  คือ 

7.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตรกรรม 
- งานจัดหาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
-    งานพัฒนาระบบชลประทาน 
-    งานวิชาการเกษตร 
-    งานปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
-    งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์   “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
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ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

            วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
                   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
                     ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
             ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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             ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยมี
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้๓) การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
         ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและแนวทางการพัฒนาทุกภาคส่วนเพ่ือให้การขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือถ่ายทอดแนวทางพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพือ่การสร้างและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระยะยาว 20 ปี ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
                   1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
                    มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
                2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
                   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
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                 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
                     เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  
                 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
                     เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม  
                 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
                     เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
                 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
                     การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล  
          1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน   
 มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคาม

จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบ
การปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง

กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่

สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล  
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ นั้นตั้งอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
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คุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว    ได้อย่างอบอุ่น 

 (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ปุาไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู   และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
   (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และ
การลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การ
เตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
   (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
   (1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
   (2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
   (3)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   (4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
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   (5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
   (6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
   (7)  โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขอองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ 

   คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น  18 กลุ่ม 
จังหวัด โดยจังหวัดมหาสารคาม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัด
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ”  (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด , 
แก่น   มาจาก ขอนแก่น, สาร  มาจาก  มหาสารคาม, สินธุ์  มาจาก กาฬสินธุ์) 
  กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า  
“ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) ที่มีคุณภาพและฐานอุตสาหกรรม 
การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล” เปูาหมายการพัฒนา เพ่ือ  

เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์)  
เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก าหนด

เปูาหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้  
1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
2) เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4) เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น  
2) ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP  
3) ร้อยละรายได้จากการค้า การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น  
4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
5) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์  

ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 4 ประเด็น  
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง  

1) เป้าประสงค์  
1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี  
1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  

และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร  
2) ตัวช้ีวัด  

2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP  
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2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น  
2.3 ) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
3.3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

1) เป้าประสงค์  
1.1) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด  
1.2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
1.3) เพ่ิมคุณภาพฝีมือแรงงาน  

2) ตัวช้ีวัด  
2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด  
2.2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด  
2.3) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด  
2.4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ  

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
3.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน  
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญ  

ด้านอตุสาหกรรม  
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
3.4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
1) เป้าประสงค์  

1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ  

2) ตัวช้ีวัด  
2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  
2.2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
2.3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1) เป้าประสงค์  

1.1) บุคลากรกลุ่มจังหวัดได้รับการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC  
2) ตัวช้ีวัด 

2.1) จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
2.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

 ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 
  1) ข้าวหอมมะลิ 
   1.1) เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the 
best jasmine rice) 
   1.2) สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
   1.3) ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ 
  2) ผ้าไหม 
   2.1 ไหมไทยสู่สากล 
  3) ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
   3.1) ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
   3.2) ฐานการผลิตอ้อย 
  4) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การบริการ 
   4.1) ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  5) การท่องเที่ยว 
   5.1) ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
   5.2) ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุ
ขามแก่น พระธาตุยาคู พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล 
                       6) ศูนย์กลางการศึกษา 
   6.1) เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
   6.2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
   6.3) การน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่แสดงทิศทางหรือ

แนวทางพัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และศักยภาพ
การพัฒนาในระดับพื้นท่ี โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาร่วมกันระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกันในการรวมพลังขับเคลื่อนเพ่ือให้การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคามสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาสารคาม ระยะ 4 ปี  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดมหาสารคาม 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดมหาสารคาม “เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารคุณภาพ

ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  
2. เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 

  1.  ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
  2.  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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  3.  เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
  4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           3. ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้า 
เกษตรและอาหารคณุภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  และ 
วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเป็น 
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สู่สังคมเอ้ืออาทรและ 
สมานฉันท์   
 1.4 ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตจั งหวั ด 

(Development Strategy of Local Government in the Province) 
  ภายใต้ภาวะบ้านเมืองที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community AEC) ถือเป็นภาระหน้าที่
ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในการที่จะน าพาประชาชน สังคม ชุมชน ในท้องถิ่นให้
สามารถอยู่รอดปลอดภัย รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของ
จังหวัดให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัด มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เร่งสร้างการจัดการคุณภาพทางการ
ศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการเพ่ิม
ช่องทางในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือรองรับการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด รวมถึงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนในจังหวัด ให้ท างานร่วมกันอย่าง
บูรณาการ เป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย 

สังคมเข้มแข็ง รู้เท่าทันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน” 
 พันธกิจ (Mission) 

1.พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 
2.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
3.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ าสาธารณะ และ
สาธารณูปโภค 
4.ยกระดับคุณภาพชีวิต  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
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5.อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม 
6.สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
7.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
8.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรและหน่วยงานอื่น 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 
  1. เพื่อบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2. เพื่อสร้างรายได้  ลดร่ายจ่ายของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
  3. เพื่อสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
  4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
  1. การศึกษาท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม 
  2. การให้บริการสาธารณะได้มาตรฐาน  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  3. การคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมโยงและมีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
  4. ประชาชนมีรายได้ท่ี  สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  5. เกิดความร่วมมือที่ดีในการท างานระหว่างภาคส่วน 
  6.ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวช้ีวัด (Key performance indicators : KPIs) 
  1. ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่น 
  2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  แหล่งน้ าสาธารณะที่ได้รับ
การปรับปรุง 
  3. รายได้เฉลี่ยของประชาชนในท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน 
  4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
  5. ร้อยละของผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานในการบริการสาธารณะของท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  4   ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่ น โดยให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ
สถานศึกษาอ่ืนในท้องถิ่นเท่าที่กฎหมายก าหนด ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดจนมุ่ง เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
การศึกษาด้วยการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ทักษะส าหรับการเรียน การสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประชาคมโลก สนับสนุนและส่งเสริมผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงการปลูกฝัง
จิตส านึก และสร้างคา่นิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 

 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น 
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  2. พัฒนาผู้เรียน  ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
  3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย อุดมศึกษา และสายอาชีพ 
  2. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
  3. ร้อยละขอวาถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง 
  5. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ 
  6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงการบริหารทางการศึกษา 
  7. จ านวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม 
 จริยธรรมที่ดีงาม 
  8. จ านวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  9. จ านวนแผนงาน/โครงการพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไปสู่เป็นนักกีฬาอาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่ายสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยการสนับสนุนการด ารงชีวิตภายใต้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร  
กลุม่และเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ ตลอดจนรณรงค์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ปูองกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  แนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
  2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม  กีฬา  และนันทนาการ 
 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ได้รับการส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

2. จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน/การจัดท าแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
4. ร้อยละของผู้น าชุมชน/ผู้น าองค์กร/กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน 
5. จ านวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยลพของครอบครัว/ชุมชนที่มีความเข้มแข้งเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์

ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม 
8. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม                                                  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการ : Upstream  midstream  downstream  (of the 
process) เช่น ภาคการเกษตรตั้งแต่ระดับต้นน้ า ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต  ปัจจัยที่
เอ้ือต่อกระบวนการผลิตในระดับกลางน้ า จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า  มุ่งเน้นการพัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่ายคมนาคม แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถานและแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม  
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาจังหวัด 
2. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร  การพาณิชย์  และการลงทุน 
  2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าสาธารณะ โบราณสถาน  แหล่งท่องเที่ยวและ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
  3. สนับสนุนส่งเสริม ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
4. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผัง

เมืองที่ได้รับมาตรฐาน 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร โดยให้ความส าคัญที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการท างานในองค์กร ด้วยการปรับบทบาท
โครงสร้างและกลไกการจัดการ  ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างเครือข่าย
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการจัดบริการและให้บริการ
สาธารณะ พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติโดยส่วนรวม 
                    กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของท้องถิ่น 
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  2. สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรและ
หน่วยงานอื่น 
 
  3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 
  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการสาธารณะที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม/สัมมนา/เพ่ิมระดับของขีดความสามารถ/สมรรถนะ 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร/ที่ส่วนราชการก าหนด 
5. ร้อยละของข้อมูลที่มีความครอบคลุม/ถูกต้อง/ทันสมัย/สนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

   2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
 น าโดย  นางสาวดรุณี  ริตตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ต าบลเขวาไร่  ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (Local  Planing) 
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ค านึงถึงปัญหาความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชน

จะได้รับเป็นเปูาหมายส าคัญได้วางแผนเพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีความสุขจากการบริหารตามแผนที่ก าหนดไว้อย่ารอบครอบและสามารถจะปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิ 
หลักการและเหตุผล   
 จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการและระบบบริหารราชการ  ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารหน้าที่ และ
โครงสร้างการบริหารราชการ เพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและอยู่ดีมีสุข จากการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่   จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายและนโยบาย   ดังต่อไปนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
“ชุมชนน่าอยู่  สังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่แบบพอเพียง  แหล่งเกษตรปลอดสารพิษ” 

2.2   ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้าและทางระบายน้ า 
 1.2  ก่อสร้าง  บ ารุง  รักษา  ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 
 2.1  จัดสวัสดิการสังคม 
 2.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 2.3  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.4  สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
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 2.5  ส่งเสริมการกีฬา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและบริการ 
 3.1  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.2  พัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.4  ส่งเสริม  พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 4.1  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
 4.2  พัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าและคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร 
 5.1  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 5.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  อบต. กับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6.1  ปูองกันและควบคุมโรค  และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน 
 6.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3  เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมและการ
ขนถ่ายสินค้าการเกษตร มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน และมีแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
   2.   เพ่ือการพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม
เพ่ือสร้างรายได้ลดรายจ่ายประชาชนและให้มีสวัสดิการการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
กีฬา และนันทนาการ 
   3.  เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและบริการ  
   4.  เพ่ือการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมการเกษตร  ปรับปรุงแหล่งน้ าและคลองส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  
   5. เพ่ือการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กร
อย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  อบต.กับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาค 
   6.  เพ่ือการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปูองกันและควบคุมโรค  และ
เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  2.4  ตัวช้ีวัด 
   1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟูาแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมร้อยละ 70 
   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์และมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง ร้อยละ 80 
   3. ประชาชนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านยังคงอยู่ 
   4. ประชาชนต าบลเขวาไร่ มีความสามารถในท าการเกษตรปลอดสารพิษและมีแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
   5. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
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   6. ประชาชนได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น/สถานที่ ที่จะได้รับการอนุรักษ์
พัฒนาและปรับปรุง  ฟื้นฟู  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
   1.  ด้านการได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมและการขนถ่ายสินค้าการเกษตร มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน และมีแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรได้รับการส่งเสริม 
   2.  พัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคมเพ่ือ
สร้างรายได้ลดรายจ่ายประชาชนและให้มีสวัสดิการการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านสุขภาพ การ
กีฬา และนันทนาการได้รับการส่งเสริม 
   3.  พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและบริการ  
   4. พัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมการเกษตร  ปรับปรุงแหล่งน้ าและคลองส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร  
   5. พัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรอย่างเป็น
ระบบ  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  อบต.กับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาค 
   6. พัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปูองกันและควบคุมโรค  และเสริมสร้าง
สุขอนามัยที่ดีในชุมชน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       2.6 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
5. เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น ด้วยมิติทางศาสนาและ

วัฒนธรรม 
6. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมท่ีดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 
7. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาลการฟ้ืนฟู สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุก

ระดับ 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้

พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV 
10. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการ

จัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
11. สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
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12. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

13. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
14. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้ชุมชนปลอดภัย โดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม 
15. ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
16. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวบการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ 
17. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
18. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
19. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 
20. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย   
21. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต  
22. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
23. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
24. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
25. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ คือ การหาปัญหา จุด

แข็ง และจุดอ่อนขององค์กรที่จะสามารถน าไปใช้ในการแข่งขันในอนาคต โดยใช้เป็นตัวน าสู่ความส าเร็จ ซึ่งยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไร จะส่งผลให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสนกลยุทธ์ต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็จะต้องสอดคล้องกับจุดยืน
ทางด้านกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  

 -  ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านยังไม่สามารถท าได้ในถนนทุกสาย   
            -  ท่อระบายน้ า / ร่องระบายน้ ายังไม่สามารถท าได้ในถนนทุกสาย   
 -  ไฟฟูาสาธารณะเพ่ือแสงสว่างยังไม่ทั่วถึง และยังไม่ได้มาตรฐาน 

 อย่างไรก็ตามปัญหา/ความต้องการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ใน
อนาคตคาดว่าจะลดลง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีรายได้/เงินอุดหนุนจากส่วนกลางที่จัดสรรมาให้
ในการด าเนินการในด้านนี้เพ่ิมข้ึน และองค์การบริหารส่วนต าบล ได้น าปัญหาเหล่านี้บรรจุเข้าในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่ปรากฏว่ามีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในภาพรวมกลุ่มจังหวัด มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ  
พันธกิจ เปูาประสงค ์แนวทางการพัฒนา (จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่
จะตอบสนองความต้องการหรือการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ และส่งผลต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่
มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด)  

เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยง 
และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ส าคัญ 6  ยุทธศาสตร์  คือ  

(1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
(2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
(3) ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
(4) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
(5) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
(6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วน

ต าบล    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์
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   3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ : SWOT Analysis 
  S  (Strengths) = จุดแข็ง  W  (Weakness) = จุดอ่อน 
  O  (Opportunity) = โอกาส T  (Threats) = อุปสรรค 
 จุดแข็ง  (Strengths: S) 
  - มีเส้นทางคมนาคมท่ีติดต่อจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก  
  - ประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น  ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง แตงโม ผักสวนครัว โคเนื้อ โคนม สุกร ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่  และฟาร์มจระเข ้
  - มีแหล่งน้ าธรรมชาติและล าห้วยที่สามารถพัฒนาได้ 
  - ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้านตามอ านาจหน้าที่ 
 

 จุดอ่อน   (Weakness : W) 
 - ขนาดของพ้ืนที่กว้างท าให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากในการพัฒนา 

- รายได้เฉลี่ยของประชากรต่ า ส่วนใหญ่ยังยากจน 
 - ขาดระบบการบริการจัดการน้ าที่ดี 
 - ขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคการเกษตร 
 - สภาพดินส่วนใหญ่เสื่อมโทรมเกิดจากการใช้สารเคมีท าการเกษตร  
 - ยังขาดอุปกรณ์ เทคนิควิธีการท างานในระดับสูง 
 - ปัญหาสังคมจากวัฒนธรรมจากต่างประเทศ และขาดการควบคุม 
โอกาส  (Opportunity : O) 

  - นโยบายของรัฐที่เน้นส่งเสริมการสร้างครัวโลก เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 
  -  พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  ก าหนดให้รัฐต้อง
จัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.ในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจแก่ อปท. 
  -   นโยบาย กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศ 
  -   กระแสความต้องการอาหาร  พลังงานทดแทนที่สะอาดสูง 
  -   สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้ 

ภัยคุกคาม  ( Threats : T ) 
  -   ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจมีความผันผวน  เช่น  ราคาน้ ามันสูง  ราคาผลผลิตทาง   
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การเกษตรตกต่ า 
  -   ความแปรปรวนทางสภาพ  ดิน  ฟูา  อากาศ  ท าให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง 
  -   การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ท าให้นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 
  -   การแข่งขันในตลาดที่สูงท าให้เกิดคู่แข่งทางการผลิต   
 
 
สรุปการประเมินสภาพแวดล้อม 
  สภาพการณ์โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่พบว่า  มีความจ าเป็นที่จะต้อง 
มีการปรับปรุง  ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาพืชเศรษฐกิจหลัก  การเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร  การจัดบริการสาธารณะ  การคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  เพ่ิมการบริการและการ
ท่องเที่ยว  รวมถึงการวิจัยและพัฒนาหลาย ๆ ด้าน 

  การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดค่าการให้คะแนน เป็น 4  ระดับในแต่ละด้านดังนี้ 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3 2 1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด -3 -2 -1 0 
ศักยภาพการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง  (Strengths=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก เพราะ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มีความต้องการทางด้านการคมนาคมและการ
ขนส่ง  รวมทั้งด้านแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร  และเลี้ยงสัตว์ 

4. เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูงองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้

เพราะงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
2.  ขนาดพ้ืนที่กว้าง  แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกันโครงการที่บูรณาการร่วมกันจึงท าได้ยาก 
โอกาส  (Opportunity=O)   

                 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats=T)   
                 1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ยัง
ไม่มีความช านาญ  รวมทั้งเครื่องจักรกล  และบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ 
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สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน 3    
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1   
รวมคะแนนศักยภาพ=3+3+3-1 

 รวมคะแนนศักยภาพ =8  คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมดีมาก) 
 ศักยภาพการพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 
จุดแข็ง  (Strengths=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทคนิคการท างาน  สว่นมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
4. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคม  ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
2. จ านวนพื้นที่และประชากรมาก  การดูแลไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
โอกาส  (Opportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  โอกาสที่จะได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats=T)   
 1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึง
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าบ้างในการ
ท างาน 

           สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งในชุมชนและสังคม 

        ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
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จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน 3    
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3+3+3-2=   7 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมดีมาก) 

ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและบริการ 
 จุดแข็ง  (Strengths=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  การท่องเที่ยวและบริการ 
2. บุคลากร องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทคนิคการท างาน  สว่นมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.   นโยบายรัฐไม่ต่อเนื่องเพราะปรับเปลี่ยนผู้บริหารและรัฐบาลชุดใหม่ 
2.   นักเรียนนักศึกษาขาดการส่งเสริมด้านทุนการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.   จุดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นที่รู้จักดีพอ 
โอกาส  (Opportunity=O)   

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดมหาสารคาม
ให้ความส าคัญมากเพราะเป็นเมืองตักสิลานคร 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 

หลาย ๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่มีจ านวนมากการบริหารจัดการด้านงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ 
สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและบริการ 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2  =  2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

ศักยภาพการพัฒนาด้านการเกษตร 
จุดแข็ง  (Strengths=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  

การบริหาร และการท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
3. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
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จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนมีต้นทุนน้อย  และขาดความรู้  และวิธีการด้านการพัฒนาการเกษตรย่างยั่งยืน 
2.  สภาพพ้ืนที่ของต าบลเป็นดินร่วนปนทรายท าให้หน้าดินแห้งเร็ว  ไม่อุ้มน้ า  ต้องหาโอกาสและจังหวะ

ในการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมจึงจะได้ผลผลิตที่คุ้มค่า 
3.  ต้นทุนในการผลิตสูงแต่ราคาผลิตตกต่ า 
4. ประชาชนใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากในการท าการเกษตรท าให้หน้าดินเสื่อมเร็ว  และเป็นอันตรายทั้ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
5.  ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
โอกาส  (Opportunity=O)   

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริมตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

                2.  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่มีบุคลากรและเครือข่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ให้กับชุมชน 

               อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats=T)   

                 1.การพัฒนาด้านการเกษตร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

                 2. การพัฒนาด้านการเกษตร  เป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเพราะผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะเห็น
ผลช้า 

                 3.  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 

สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการเกษตร 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

 
ศักยภาพการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths=s)   
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

บริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
2.งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน   โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
1. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการท างาน ต้องการส่งเสริมด้านการอบรม  ศึกษาดูงานเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ 
2. การบริหารจัดการบางส่วนยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
โอกาส (Opportunity=O)   
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญมาก  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นต่อไป   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T)   
                 1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในองค์กร 
              2.  การพัฒนาบุคลากรมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในองค์กร 
          สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด   -1  
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-1=   3 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมดีมาก) 

ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง(Strengths=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนทางด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการ   ควบคุม

และปูองกันโรค 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่สูง 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1.  พ้ืนที่ในการควบคุมและปูองกันโรคจะห่างไกลกัน  การด าเนินงานจึงเป็นไปอย่างล่าช้า 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือด้านควบคุมและปูองกันโรคเท่าท่ีควร 
โอกาส (Opportunity=O)   

            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และมีการ
ผสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ง่าย 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats=T)   
                 1.  ปัญหาเศรษฐกิจสังคมท าให้พี่น้องประชาชนละเลยในการดูแลด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 

    2.   การจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญคิดว่าเป็นเรื่องท่ีไกลตัว 
   สรุปคะแนนการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
จุดแข็ง 3    
จุดอ่อน  -2   
โอกาส 3    

อุปสรรค/ข้อจ ากัด  -2   
รวมคะแนนศักยภาพ=3-2+3-2=   2 คะแนน  (มีศักยภาพโดยรวมปานกลาง) 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 1.  ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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   1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
   1.2 ไฟฟูาส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
   1.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
   1.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้ 
มาตรฐาน 

  2. การพัฒนาด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม 
 2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า 
                  ขั้นพ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน  
 2.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   
  2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 

  3. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวและบริการ 
  3.1  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3.2  พัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.4  ส่งเสริม  พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 

           3.5  ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอด 
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 4.1  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
 4.2  พัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ าและคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
      4.3  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 
 5.  การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร 
 5.1  พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 5.2  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง  อบต.กับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาค 

          5.3  ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
          5.4  ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 6.  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6.1  ปูองกันและควบคุมโรค  และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน 
 6.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.3 ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สงัคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.เขวาไร่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความเข้มแข็ง
ในชุมชนและสังคม 
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป 

 

ด้านบริการชุมชนและ  
สังคม 

ด้านบริการชุมชนและ  
สังคม 
 

ด้านบริการชุมชนและ  
สังคม 

 

ด้ านการด า เนินงาน
อื่นๆ 

แผนงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

แผนงานงบกลาง 

 

ส านักปลดั 

 

กองสวัสดิการฯ 
  

กองสวัสดิการฯ 

 

กองการศึกษา 

 

 

กองสวัสดิการฯ 
กองสาธารณสุข 

 

อบต.เขวาไร่ 

 

อบต.เขวาไร่ 

 

อบต.เขวาไร่ 
 

อบต.เขวาไร่ 

 
อบต.เขวาไร่ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การท่องเท่ียวและ
บริการ 

ด้านบริการชุมชนและ  
สังคม 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  อบต.เขวาไร่ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองการเกษตร อบต.เขวาไร่ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
องค์กร 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลดั อบต.เขวาไร่ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



45 
 
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริกา 

 

ชุมชนละสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อบต.เขวาไร่ 

6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 6 ส านัก/กอง  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดักับยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกงาม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกงาม พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

1.ยทุธศาสตร์ 
ด้านความ
มัน่คง 

2.ยทุธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถใน
การแข่งขนั 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพคน 

4.ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเทา่
เทียมกนัทางสงัคม 

5.ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

6.ยทุธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพฒันาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

1.ยทุธศาสตร์
การเสริมสร้าง 
และพฒันา
ศกัยภาพทนุ
มนษุย์ 

2.ยทุธศาสตร์
การสร้าง ความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล า้

ในสงัคม 

3.ยทุธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อยา่ง

ยัง่ยืน 

4.ยทุธศาสตร์ด้าน
การเติบโต ที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน 

5.ยทุธศาสตร์
ด้านความมัน่คง 

6.ยทุธศาสตร์ด้าน
การเพิ่ม ประสิทธิ 
ภาพและธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

7.ยทุธศาสตร์ด้าน
การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 
และระบบ            
โลจิสติกส ์

8.ยทุธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 

9.ยทุธศาสตร์
การพฒันาภาค
เมืองและพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

10.ยทุธศาสตร์ด้าน
การตา่งประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภมิูภาค 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

1.ยทุธศาสตร์ การพฒันา
ศกัยภาพการผลิต การค้า
การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้

มีความเข้มแข็ง 

2.ยทุธศาสตร์การสง่เสริม
การค้า การลงทนุ และพฒันา
อตุสาหกรรมให้ เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม 

3.ยทุธศาสตร์ การ
เพ่ิมศกัยภาพการทอง
เที่ยว กลุม่จงัหวดั 

 

4.ยทุธศาสตร์ การเตรียม
ความพร้อมกลุม่จงัหวดัเพื่อ
เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ขอนแก่น 

 

1.การพฒันาเศรษฐกิจให้มี
ความมัน่คงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขนั 

2.การพฒันาคณุภาพ
คนและสงัคมที่มี
คณุภาพ 
 

 

3.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน 

4.การเสริมสร้าง
ความมัน่คงและ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5.การเพ่ิมศกัยภาพของ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากกลุม่
ประเทศอนภุาคลุม่
แม่น ้าโขงและอาเซียน 

6.การพฒันาการ
บริหารภาครัฐ 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโคกงาม (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

     1.การพฒันา
เศรษฐกิจให้มีความ
มัน่คงและสามารถ 
ทางการแข่งขนั 

       2.การพฒันาคณุภาพ
คนและสงัคม 
 

 3.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน 

 4.การเสริมสร้างความ
มัน่คงและความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 5.การพฒันาการบริหาร
ภาครัฐ 
 

    

 
 
 
 
 
 

1.การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความ
มัน่คงและมีความสามารถทางการ
แข่งขนั 

2.การพฒันาคณุภาพคนและ
สงัคมที่มีคณุภาพ 
 

 

3.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

4.การเสริมสร้างความมัน่คงและ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.การเพ่ิมศกัยภาพของเมือง
เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุม่
ประเทศอนภุาคลุม่แมน่ า้โขง
และอาเซียน 

6.การพฒันาการ
บริหารภาครัฐ 

1.การพฒันา
เมืองและชมุชน 

2.การพฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

3.การพฒันา
ศกัยภาพพลเมือง 

4.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน 

5.การพฒันาการ
เกษตรยัง่ยืน 

6.การเสริมสร้าง
สขุภาวะ 

7.การสร้างเสริมทนุทางสงัคมให้เข้มแข็งและ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชน เพ่ือการแขง่ขนั ภายใต้
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.การพฒันาการ
บริหารภาครัฐ 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต้าบลโคก
งาม 

 

บริหารทัว่
งานไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การศกึษา สาธารณสขุ สงัคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชมุชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชมุชน 

ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

อตุสาหกรร
มและการ
โยธา 

งบกลาง 
 

แผนงาน 

จ านวน 3 
โครงการ 

 

จ านวน 9 
โครงการ 

 

จ านวน 6 
โครงการ 

 

จ านวน 5 
โครงการ 

 

จ านวน 4 
โครงการ 

 

จ านวน 11 
โครงการ 

 

จ านวน 6 
โครงการ 

 

จ านวน 6 
โครงการ 
นนัทนาการ 

จ านวน 13 
โครงการ 

 

จ านวน 1 
โครงการ 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

การเกษตร 

จ านวน 1 
กิจกรรม 

 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy  Map)  
 
 
 
    

1.การพฒันาเศรษฐกิจให้มี
ความมัน่คงและสามารถ 
ทางการแข่งขนั 

 2.การพฒันาคณุภาพคน
และสงัคม 

 3.การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 4.การเสริมสร้างความ
มัน่คงและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

     5.การพฒันาการบริหาร
ภาครัฐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 
     
 
 
 
 

แบบ ยท.02 
“คุณภาพชีวิตดี   ด ารงชีวีในระบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีชุมชนเข้มแข็ง 

แหล่งท่องเที่ยว   เชิงอนุรักษ์   หนิช้างสีการบริหารจัดการดี  เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม ก้าวล า้การศึกษา   
น าพาการเมืองโปร่งใส สิ่งแวดล้อมยั่งยืนตลอดไป” 

 

1.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
คมนาคมขนสง่และระบบ
สาธารณปูโภค สาธารณปูการท่ีได้
มาตรฐาน 
1.2 พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การเกษตรในระดบัชมุชนเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 

 
 

 
 

2.1. พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคณุภาพในทกุระดบั  
2.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และวฒันธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

2.3 อนรัุกษ์ สืบสานศาสนาศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและค่านิยมท่ีดีงามสูค่นรุ่น
ต่อไป 

2.4 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการ
ด้านสาธารณสขุ การป้องกนัและควบคมุโรค 

 3.1. พฒันาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัใน
ท้องถ่ิน 
3.2 พฒันา สง่เสริม และ
สนบัสนนุระบบการรักษา
ความปลอดภยั ให้ชมุชน
ปลอดภยั โดยให้ชมุชนมี
สว่นร่วม 

 

4. เ พ่ือให้มี ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ี
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ยึ ด
หลัก ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม 
โ ป ร่ ง ใ ส   ก ร ะ จ า ย
อ านาจ  ตลอดจนการ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบได้ 

 
 

สง่เสริมกระบวนการ
เรียนรู้และน้อมน า
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

 

วิสัยทัศน ์
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

1.พฒันาระบบคมนาคมขนสง่ ระบบบริการ 
สาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคสาธาณู

ปการขัน้พืน้ฐาน   

2.การพฒันาชุมชนให้น่าอยู่มีความ
เข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ 

4. สง่เสริมภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน และการด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.พฒันาสง่เสริม และสนบัสนนุการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดลุและ
เกิดประสิทธิภาพ อยา่งยัง่ยืน 
 

6.พฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทนัสมยั  เพื่อ
การบริหารงานและการ

บริการประชาชน 

 
 

7.  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

3.พฒันาคนให้มี
คณุภาพ มีทกัษะ มี
คณุธรรม

จริยธรรม 

 

เป้าประสงค์ 
 

ค่าเป้าประสงค ์

 

1.เพื่อให้มีการคมนาคมท่ี
สะดวก และได้รับบริการด้าน
สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 

 
 
 

2.เพื่อเป็นการ
วางรากฐานในการ
สร้างคนในสงัคมให้มี
ศกัยภาพขีด
ความสามารถ 
พฒันา
ศิลปวฒันธรรมอนัดี
งามของท้องถ่ิน และ
การศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการ
พฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม 
 

3. เพือ่ป้องกนัภยั
จากยาเสพติดใน
ชมุชน และความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

5.เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจระดบั
ชมุชน ให้เป็นรากฐานส าคญั
ส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจ
ท่ีสามารถพึง่ตนเองได้ 

6.เพื่อให้ประชาชนอยูใ่น
สภาพแวดล้อมท่ีดีปราศจาก
มลพิษ และมีระบบการบริหาร 
จดัการสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

.  เพ่ือให้มีระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี ดี   
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 

กลยุทธ ์

 

บริหารทัว่
งานไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศกึษา สาธารณสขุ สงัคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชมุชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชมุชน 

อตุสาหกร
รมและการ
โยธา 

การเกษตร 
 

แผนงาน 

 

สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้
ยากจนและผู้ ด้อยโอกาสในด้านท่ี
อยูอ่าศยัและการด ารงชีวิต 
ส่งเสริม สนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต เ ด็ ก ส ต รี 
ผู้ ด้อยโอกาส  ผู้ พิการ 
ผู้สงูอาย ุและผู้ ติดเชือ้ HIV 

 
 

เ
พ่ื
อ
ป้
อ
ง
กั
น
ภั
ย
จ
า

4.1 เสริมสร้างการพฒันา
การเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใส 
สจุริต  
4.2 พฒันาสมรรถนะการ
ท างานของบคุลากรองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินทกุ
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

 

งบกลาง 
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ศาสนา
วฒันธรรม 

และนนัทนาการ 
 



 
 

  
 
 
 3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่ 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 62 64 

1.การปรับ
โครงสร้าง
การผลิต
ด้าน
การเกษตร
ให้เอื้อต่อ
การผลิต
สินค้า
การเกษตร
และอาหาร
คุณภาพ 
 

2.การสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
สังคมและ
ชุมชนใน
ท้องถิ่น 
 

1.ด้าน
การ
พัฒนา
และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

พัฒนาระบบ
การคมนาคม
ขนส่ง  ระบบ
บริการ
สาธารณะ  
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน  

1. จ านวนถนน
ลูกรังที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
2. จ านวนถนน 
ท่อระบายน้ า 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ฯลฯ ได้รับการ
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 39 35 35 โครงการ
เพ่ิมข้ึนทุก
ปี 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
การคมนาคม
ขนส่งและ
ระบบ
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ
ที่ได้มาตรฐาน 

1.ปรับเกรดถนนที่ช ารดุเป็น
หลุมเป็นบ่อ 
2.ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน 
ถนนลูกรัง ถนนเพื่อ
การเกษตร ถนนคสล. 
ถนนลาดยางในพื้นที่ต าบล         
เขวาไร ่
3.ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 
4.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
5.ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
เพื่อแสงสว่าง 
5.ก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย
ภายในหมู่บ้าน 
6.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
7.ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร  
 
 

กองช่าง อบต.เขวาไร่ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การ
บรหิารส่วน
ต าบลเขวา
ไร่ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 62 64 

2. ส่งเสริม
การค้าการ
ลงทุนและ
การ
ท่องเที่ยว
เชิง
สร้างสรรค์
และ
วัฒนธรรม
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.การ
พัฒนา
โครงการ
สร้างการ
ผลิตและ
การสร้าง
ความมั่นคง
ทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

 5.การ
พัฒนาด้าน
การพัฒนา
องค์กร 

พัฒนาด้าน
การพัฒนา
องค์กรให้มี
ความรู้มากขึ้น 

โครงการมจี านวน
เพิ่มมากข้ึน 

26 26 26 26 เพิ่มขึ้นปีละ 
26 
โครงการ 

การเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ส านักปลดั 
กอง

การศึกษาฯ 
กองคลัง 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเขวาไร ่

3.การ
พัฒนา
โครงการ
สร้างการ
ผลิตและ
สร้างความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

3. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
การผลิต
และการ
สร้างความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

4.ด้าน
การเกษตร 

เสรมิสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

1.ส่งเสรมิอาชีพ
และความเป็นอยู่
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

21 19 14 14 เพิ่มขึ้นทุกป ี ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรูด้้าน
การเกษตร
และสร้าง
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น  

1.โครงการส่งเสรมิอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. โครงการสร้างการผลิตและ
การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

กอง
การเกษตร 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเขวาไร ่

 
 
 

 

       -60- 



 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลเขวาไร่ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วดัผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 62 64 

4. การพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
องค์กร 

4.การ
พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ประสิทธิ 
ภาพ
องค์กร 

3.การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของทุกช่วงวัย 
ที่ได้รับการ

ส่งเสริมจัดการ
คุณภาพ 
การศึกษา 

41 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นปีละ 
41 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่
มีคุณภาพใน
ทุกระดับ
ครอบคลมุทุก
ช่วงวัย ให้
เรียนรู ้

ได้รับการ ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคณุภาพใน
ทุกระดับครอบคลมุทุก
ช่วงวัย ให้เรียนรู ้          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเขวา
ไร ่
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-68- 
ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัต ิ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยทุธศาสตร์การ ด้าน แผนงาน หนว่ยงานรับผิดชอบ

หลกั 
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

1 การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความ
มัน่คงและสามารถทางการแขง่ขนั 

การเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชา่ง เทศบาล
ต าบลโคกงาม 

ส านกัปลดั 

การเศรษฐกิจ การเคหะและชมุชน กองชา่ง เทศบาล
ต าบลโคกงาม 

ส านกัปลดั 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านกัปลดัเทศบาล  
2 การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม บริการชมุชนและ

สงัคม 
การศกึษา กองการศกึษา 

เทศบาลต าบลโคกงาม 
ส านกัปลดั
กองคลงั 

บริการชมุชนและ
สงัคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน 

ส านกัปลดัเทศบาล ทกุกอง 

บริการชมุชนและ
สงัคม 

สาธารณสขุ ส านกัปลดัเทศบาล กองคลงั 

บริการชมุชนและ
สงัคม 

สงัคมสงเคราะห์ ส านกัปลดัเทศบาล กองคลงั 

บริการชมุชนและ
สงัคม 

การศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

กองการศกึษา 
เทศบาลต าบลโคกงาม 

ส านกัปลดั 

3 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านกัปลดัเทศบาล ทกุกอง 

4 การเสริมสร้างความมัน่คงและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารทัว่ไป รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านกัปลดัเทศบาล ทกุกอง 

5 การพฒันาการบริหารภาครัฐ บริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล ทกุกอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลโคกงาม  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจให้มี
ความมัน่คงและสามารถทางการแขง่ขนั 
1.1 แผนงานอตุสาหรรมและการโยธา 
1.2แผนงานเคหะชมุชน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

 
 

13 
11 
1 

 
 

3,058,000 
2,067,000 

50,000 

 
 
16 
11 
3 

 
 

3,990,000 
3,760,000 
1,274,000 

 

 
 
14 
25 
10 

 
 

2,034,500 
10,379,000 
3,530,400 

 
 
10 
34 
1 

 
 

2,469,000 
12,537,000 
418,000 

 
 
53 
81 
17 

 
 

11,551,500 
29,072,000 
5,272,400 

 
 

รวม 25 5,504,000 27 9,024,000 49 15,943,900 45 15,424,000 146 45,895,900 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 07 
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ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคน
และสงัคม 
2.1 แผนงานการศกึษา 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชมุชน 
2.3 แผนงานสาธารณสขุ 
2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
2.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ  

 
 

6 
6 
 

5 
4 
6 

 
 
3,729,899 
220,000 

 
440,000 

7,919,280 
380,000 

 

 
 

6 
4 
 

5 
4 
6 

 
 

3,729,899 
150,000 

 
440,000 

8,311,644 
380,000 

 

 
 

6 
4 
 

5 
4 
6 

 
 

3,729,899 
150,000 

 
440,000 

8,723,620 
380,000 

 
 

 
 

6 
4 
 

5 
4 
6 

 
 

3,729,899 
150,000 

 
440,000 

9,156,142 
380,000 

 

 
 

24 
18 

 
20 
16 
24 

 
 

14,919,596 
670,000 

 
1,760,000 
34,110,686 
1,520,000 

 

รวม 27 12,689,179 25 13,011,543 25 13,423,519 25 13,856,041 102 52,980,282 
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ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพฒันาท่ียัง่ยืน 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

 
1 
 
 

 
 

 
50,000 

 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 
 

 
 
 

4 

 
 
 

200,000 

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 
 

ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

4) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คง
และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

9 
 
 

 
 

410,000 
 

 
 

5 

 
 

275,000 
 

 
 

5 

 
 

275,000 
 
 

 
 

5 
 

 
 

275,000 
 

 
 

24 

 
 

1,235,000 

รวม 9 410,000 5 275,000 5 275,000 5 275,000 24 1,235,000 
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ยทุธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(จ านวน) 

5) ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหาร
ภาครัฐ 
 5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

 
 

3 
 
 

 
 

160,000 
 

 
 

5 

 
 

456,000 
 

 
 

3 

 
 

160,000 
 
 

 
 

3 
 

 
 

160,000 
 

 

 
 

14 

 
 

936,000 

รวม 3 160,000 5 456,000 3 160,000 3 160,000 14 936,000 
รวมทัง้สิน้ 65 18,813,179 63 22,816,543 83 29,852,419 76 29,765,041 290 101,247,182 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                           แผนพัฒนาส่ีปี  ( พ.ศ. 2561–2564 ) 
เทศบาลต าบลโคกงาม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาปรับเกรด
ถนนท่ีช ารุดเป็นหลมุเป็นบ่อ
ในเขตเทศบาลต าบล 
โคกงาม 

เพ่ือให้ประชาชนใช้สญัจรไป
มาและล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรได้โดยสะดวก  

ปรับเกรดถนนลกูรังเพ่ือ
การเกษตรท่ีช ารุดเป็นหลมุ
เป็นบ่อในเขตพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ทกุสาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการซอ่มแซมปรับปรุง
ถนนดิน ถนนลกูรัง ถนนเพ่ือ
การเกษตร ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ ถนนลาดยางใน
เขตพืน้ท่ีต าบลโคกงาม   
 

เพ่ือให้ถนนท่ีช ารุดสามารถ
ใช้สญัจรไปมาและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
โดยสะดวก 

ซอ่มแซมปรับปรุงถนนลกูรัง 
ถนนลาดยาง ถนนดินท่ีช ารุด
ในเขตพืน้ท่ีต าบลโคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ทกุสาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 01 



 
 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร สายท่ีนายปิง 
ถงึ ท่ีนานายสีบ้านโนนค้อ 
หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
950 เมตร ลงลกูรังหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือรวมปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกวา่ 570 ลกูบาศก์เมตร วาง
ทอ่ คสล. 
อดัแรง 0.60x1.00 เมตร  4จดุๆละ 
6 ทอ่น  จ านวน 24ทอ่น 

279,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - - 950 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร สายจากท่ี
นางบงัอร ถงึท่ีนายสมพงษ์
บ้านโนนค้อหมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
400เมตร ลงลกูรังหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือรวมปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกวา่ 180ลกูบาศก์เมตร ดิน
ถมคนัทางสงู เฉลีย่ 0.30 เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 
360 ลกูบาศก์เมตร 

51,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - - 400เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร สายจากท่ี
นายสมชายถงึท่ีนายพฒิุ
บ้านโนนค้อหมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
380เมตร ลงลกูรังหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือรวมปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกวา่ 171ลกูบาศก์เมตร ดิน
ถมคนัทางสงู เฉลีย่ 0.30 เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 

49,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - - 380เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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342ลกูบาศก์เมตร 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายบญุจนัทร์  
พลโคตรบ้านโนนค้อ หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

24,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 16 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใหมูบ้่าน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางคะนงึรัก สิงหา 
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

18,000 
ทต.โคกงาม 

 - - 15 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใหมูบ้่าน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนลาดยาง Asphalt 

Concrete สายถนน
กลางบ้าน  จากบ้านนางสภุาพร 
ถงึบ้านนายบญุธรรม บ้าน 

โคกงาม  หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ถนนลาดยางAsphalt 
Concrete  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร  
หนา  0.04  เมตร  

273,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 130 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากทางแยกถนนลาดยาง ถงึ
วดัป่าคีรีวนัค าหวายยาง 
(ตอ่จากจดุเดิม)    

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร    
ยาว 97 เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพืน้ท่ีถนน คสล.ไม่
น้อยกวา่ 485 ตารางเมตร ลง

220,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 97เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 



 
 

บ้านปากช่อง  หมูท่ี่ 5 ลกูรังไหลท่างข้างละ 0.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกวา่ 24.20 ลกูบาศก์เมตร 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายรอบหมูบ้่านด้าน
ทิศเหนือ บ้านดงเย็น  
หมูท่ี่ 7 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ผิวจราจร กว้าง 4เมตร    
ยาว 82เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพืน้ท่ีถนน คสล.ไม่
น้อยกวา่ 328ตารางเมตร 

151,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 82เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงลงลกูรัง 
คนัคลู าห้วยใหญ่ช่วง 
ฝายน า้ล้นบ้านโคกงาม หมู่
ท่ี 8 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 240
ลกูบาศก์เมตร  

30,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - - 400 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายถนนกลางบ้าน 
จากบ้านนายเพิน ถงึหน้า
วดับ้านโนนมว่ง  หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร    
ยาว 310 เมตร 

726,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 310 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
จากบ้านนายถวิล ถงึ  
ล าห้วยใหญ่ (ตอ่จากจดุเดิม) 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ผิวจราจร กว้าง 3.5เมตร    
ยาว 186เมตรหรือรวมพืน้ท่ี
ถนน คสล.ไมน้่อยกวา่ 651
ตารางเมตร 

305,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 186เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามล าห้วยใหญ่ 
พร้อมราวกนัตก   
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไปมา
ได้โดยสะดวก 

สะพานกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 36 เมตร  
พร้อมราวกนัตก   

750,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 36 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

รวม 14  โครงการ - - 3,058,000       
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร ซอยข้างบ้าน 

นายศกัด์ิดา ถงึท่ีนา 
นายประสทิธ์ิบ้านโสกดัง่ 
หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  200 เมตร ท่อ คสล. 
อดัแรง 0.40x1.00  เมตร 
จ านวน 7 ท่อน  
ลงลกูรังหนา 0.15 เมตร 

- 45,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายปัญญา ถงึ 
บ้านนายเสถียร 
บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว  200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลกูรังไหลท่าง  
ข้างละ 0.50 เมตร 

- 505,000 
ทต.โคกงาม 

- - 200 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้างวดั ถงึ ท่ีนาย
ประพาส(ตอ่จากจดุเดิม) 
บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200เมตร ลงลกูรัง 
ไหลท่างข้างละ 0.40 เมตร 

- 414,000 
ทต.โคกงาม 

- - 200 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงทางข้าม
คลองน า้ ช่วงท่ีนานายบวัฮง 
บ้านปากช่อง  หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นทาง
สญัจรไปมาและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร 

เท คสล.กว้าง 1.2 เมตร  
ยาว  8.5  เมตร  
หนา  0.12 เมตร  
พร้อมราวกนัตก 

- 20,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 8.5 เมตร ประชาชนได้รัความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการ

กองช่าง 



 
 

เกษตร 
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ท่ี 
 

โครงการ 
 

วตัถปุระสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร สายจาก
โรงเรียน ถงึท่ีนายธรรม 
บ้านปากช่อง   หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 650 เมตร ท่อ คสล. 
อดัแรง 0.40x1.00  เมตร
จ านวน 8 ท่อน ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- 165,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 650 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลกูรัง จากบ้านปากช่อง 
ถงึ บ้านโนนมว่ง 
บ้านปากช่อง   หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- 78,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 800 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม
ถนนลกูรังเพ่ือการเกษตร 
จากท่ีนานายตาถงึ 
หนองอีโอง่  บ้านปากช่อง  
หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 590 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- 94,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 590 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
จากบ้านนายอทิุศ ถงึ ท่ีนา 
นางกฤษณาบ้าน 

ค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 198 เมตร ท่อ คสล. 
อดัแรง 0.40x1.00 เมตร
จ านวน 8 ท่อน ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- 35,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 198 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรัง จากบ้านนางสงวน 
ถงึ ท่ีนานายสมบรูณ์ 

บ้านค าหญ้าแดง  หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 77 เมตร ท่อ คสล. 
อดัแรง 0.40x1.00  เมตร
จ านวน 6 ท่อน ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- 21,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 77 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
สายรอบหมูบ้่านด้าน 

ทิศเหนือ บ้านดงเย็น   
หมูท่ี่ 7 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว460 เมตร ลงลกูรัง 
ไหลท่างข้างละ 0.50 เมตร 

- 891,000 
ทต.โคกงาม 

- - 460 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

11 โครงการลงลกูรังตามไหล่
ทาง คสล. สายกลาง
หมูบ้่าน บ้านดงเย็น  
หมูท่ี่ 7 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาได้
สะดวกและมีความปลอดภยั
ในการสญัจร 

ลงลกูรังไหลท่าง 
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ยาวรวม  1,200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 
 

28,000 
ทต.โคกงาม 

- - 1,200
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายวฒิุ  
ถงึไร่นายสงบบ้านโนนมว่ง 
หมท่ีู 9 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไปมา
ได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 530 เมตร ลงลกูรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

- 1,034,000 
ทต.โคกงาม 

- - 530 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายในหมูบ้่าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางโฮม ถงึ ไร่นาย
สพุจน์  บ้านโนนมว่ง หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไปมา
ได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลงลกูรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

- 395,000 
ทต.โคกงาม 

- - 200 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายในหมูบ้่าน 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังเพ่ือการเกษตร จากท่ี
นานางเลียบ ถงึ 
ถนนลาดยางไปบ้านดงเย็น 
บ้านโนนมว่ง   หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 240
ลกูบาศก์เมตร ดินถมคนัทางสงู 
เฉลีย่ 0.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 800
ลกูบาศก์เมตรวางทอ่ คสล.อดั
แรง 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 5 ทอ่น 

- 97,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 400เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังเพ่ือการเกษตร สายท่ี
นานายสวสัด์ิ ถงึถนนรอบ
หมูบ้่าน  บ้านโนนมว่ง   
หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพ 
ท่ีให้ราษฎรใช้สญัจรไปมา
และล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง5 เมตร 
ยาว 540 เมตร ลงลกูรังผิว
จราจรหนาเฉลี่ย0.15 เมตร
หรือรวมปริมาตรลกูรังไมน้่อย
กวา่ 405ลกูบาศก์เมตร 

- 52,000 
ทต.โคกงาม 

- - 540 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. จากบ้านนายสนุทร 
ถงึ บ้านนางบญุช ู บ้าน
โคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง3.5 เมตร 
ยาว 65 เมตรลงลกูรัง 
ไหลท่างข้างละ 0.30 เมตร 

- 116,000 
ทต.โคกงาม 

- - 65 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

รวม 16   โครงการ - -  3,990,000      
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายหตัถพงษ์ ถงึ
บ้านนายสากล 
บ้านโคกกว้างหมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพืน้ท่ีถนน คสล. 
ไมน้่อยกวา่ 222ตารางเมตร 

- - 116,000 
ทต.โคกงาม 

 74 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณสี่แยกหน้าวดั 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพืน้ท่ีถนน คสล. 
ไมน้่อยกวา่ 350 ตารางเมตร 

- - 169,000 
ทต.โคกงาม 

- 70 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

3 โครงการซอ่มแซมรอยตอ่ 
ทางลาดยาง กบัถนนคสล.  
บ้านโนนค้อ หมูท่ี่ 2 

เพ่ือซอ่มแซมถนน บริเวณ
รอยตอ่ท่ีช ารุด 

กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร 
 

- - 82,000 
ทต.โคกงาม

  

 73เมตร บริเวณรอยตอ่ถนนท่ี
ช ารุดได้รับการ
ซอ่มแซมให้มีสภาพท่ีด ี

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต คสล.  
บนร่องระบายน า้  
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไปมา
ได้โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 1 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 78,000 
ทต.โคกงาม 

 150 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
จากท่ีนานางส าลี ถงึ ท่ีนา 
นายสมชาย   บ้านโสกดัง่  
หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
ลงลกูรังหนา 0.15 เมตร 

- - 66,000 
ทต.โคกงาม 

 

-  300 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 



 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
จาก ไร่นายวิรัช ถงึ ไร่  
นายสมบรูณ์บ้านโสกดัง่  
หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- - 128,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 600 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังจากถนนลาดยาง ถงึ 
ท่ีนานายเหลี่ยมบ้าน 
โสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 650 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- - 135,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 650 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังจากท่ีนานายเรียง  
ถงึ ล าห้วยใหญ่บ้าน 
โคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- - 100,500 
ทต.โคกงาม 

 

- 500 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังจากท่ีนานางทองพนู  
ถงึ ท่ีนานางทองค าบ้าน
ปากช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร ลงลกูรังหนา 
0.15 เมตร 

- - 94,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 480 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายยนัต์ 
ถงึ ท่ีนานายสมพาน บ้าน
ปากช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4เมตร 
ยาว90 เมตร หรือรวมพืน้ท่ี
ถนน คสล.ไมน้่อยกวา่ 360 
ตารางเมตร 

- - 167,000 
ทต.โคกงาม 

- 90 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างลกูระนาด 
เพ่ือชะลอความเร็วรถยนต์ 

บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 8 

เพ่ือชะลอความเร็ว ของ 
ยานพาหนะท่ีสญัจรไปมา 

ติดตัง้ลกูระนาดส าเร็จรูป 
ขนาดกว้าง40 เซนติเมตร 
ยาว 100 เซนติเมตร 
สงู 5 เซนติเมตรจ านวน 
10 จดุ 

- - 90,000 
ทต.โคกงาม 

- 10 จดุ ราษฎรได้รับความ
ปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายบญุยงั ถงึบ้าน
นายถวิล  บ้านโคกกว้าง 
หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 
เมตร ยาว 32 เมตร  
 

- - 52,000 
ทต.โคกงาม 

- 320 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลงัโรงเรียน 

บ้านโคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 
เมตร ยาว95 เมตร หรือรวม
พืน้ท่ีถนน คสล.ไมน้่อยกวา่ 
332.50ตารางเมตร 

- - 157,000 
ทต.โคกงาม 

- 95 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ศนูย์ อปพร. ต าบลโคกงาม 

เพ่ือใช้เป็นศนูย์ อปพร.
ประจ าต าบลโคกงาม 

จ านวน 1 หลงั - - 600,000 
ทต.โคกงาม 

- 1 หลงั มีศนูย์บญัชาการ 
อปพร. ประจ าต าบล 
โคกงาม 

กองช่าง 

รวม 14  โครงการ - - - - 2,685,500     
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตร จากท่ีไร่ 
นางสรุะ ถงึถ า้ไฮ 
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 660 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 396 
ลกูบาศก์เมตร ดินถมคนัทางสงู
เฉลีย่ 0.30 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 792
ลกูบาศก์เมตรวางทอ่ คสล.อดั
แรง 0.60x1.00 เมตร  
จ านวน 6 ทอ่น 

- - - 119,000 
ทต.โคกงาม 

 

660 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตรจากแยกถ า้ไฮ 
ถงึท่ีนายบญุตรี แหลมฉลาด
บ้านโคกกว้างหมูท่ี่1 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 120
ลกูบาศก์เมตร ดินถมคนัทางสงู 
เฉลีย่ 0.30 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 240
ลกูบาศก์เมตรวางทอ่ คสล.อดั
แรง 0.60x1.00 เมตร  
จ านวน 12ทอ่น 

- - - 119,000 
ทต.โคกงาม 

 

200 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางวาท ถงึป่าช้า 
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 380 เมตรหนา 0.15 เมตร  

- -  700,000 
ทต.โคกงาม 

380 
เมตร 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายในหมูบ้่าน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตรจากข้างวดั 
ถงึ ท่ีนายชยัยทุธ พลหาญ 

บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 510
ลกูบาศก์เมตร วางทอ่ คสล. 
อดัแรง 0.60x1.00 เมตร  
จ านวน 12ทอ่น 

- - - 74,000 
ทต.โคกงาม 

 

850 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง 
เพ่ือการเกษตรจากหมูบ้่าน 
ถงึ วดัป่าภพูานค า 
บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง5เมตร ยาว 
1,600เมตร ลงลกูรังหนา เฉลีย่ 
0.15 เมตร หรือรวมปริมาตร
ลกูรังไมน้่อยกวา่1,200ลกูบาศก์
เมตร  

- - - 154,000 
ทต.โคกงาม 

 

1,200
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายประสพ  ถงึ 
บ้านนายวิเชียร   
บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว  233 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพืน้ท่ีถนน คสล.ไมน้่อย
กวา่ 932 ลกูบาศก์เมตร ลงลกูรัง
ไหลท่างตามสภาพ 

- - - 439,000 
ทต.โคกงาม 

233 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังเพ่ือการเกษตรจาก
ฝายอาสาถงึท่ีนา 
นายมงคล สิงห์สกล 
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 450
ลกูบาศก์เมตร ดินถมคนัทางสงู 
เฉลีย่ 0.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 
1,500 ลกูบาศก์เมตรวางทอ่ 
คสล.อดัแรง 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 16 ทอ่น 

- - - 187,000 
ทต.โคกงาม 

 

750 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังเพ่ือการเกษตรจาก 
ท่ีนานายบวัรอง ถงึท่ีนา
นางสมยับ้านปากช่อง  
หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 230 เมตร ลงลกูรังหนา 
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือรวม
ปริมาตรลกูรังไมน้่อยกวา่ 138
ลกูบาศก์เมตร ดินถมคนัทางสงู 
เฉลีย่ 0.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินถมไมน้่อยกวา่ 460 
ลกูบาศก์เมตร 

- - - 54,000 
ทต.โคกงาม 

 

230 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายจากบ้านนาย 
บวัศร ถงึสระน า้โรงเรียน
บ้านปากช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ราษฎรใช้สญัจรไป
มาได้โดยสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือรวมพืน้ท่ี
ถนน คสล.ไมน้่อยกวา่  
1,000 ตารางเมตร 

- -  613,000 
ทต.โคกงาม 

45 เมตร ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
ไปมาภายใน
หมูบ้่าน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน
ลกูรังเพ่ือการเกษตรจาก
บ้านนายจ าเนียร ถงึ ท่ีนา
นายค าภบู้านโคกกว้าง  
หมูท่ี่10 

เพ่ือให้ถนนมีสภาพท่ีให้
ราษฎรใช้สญัจรไปมาและ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง3เมตร ยาว 
52เมตร ลงลกูรังหนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือรวมปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกวา่ 23.40ลกูบาศก์เมตร 
ดินถมคนัทางสงู เฉลีย่ 0.60 
เมตร หรือรวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกวา่ 93.60 ลกูบาศก์เมตร 

- - - 10,000 
ทต.โคกงาม 

 

52เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสญัจร
และการล าเลียง ผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ - - - - - 2,469,000    
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการซอ่มแซมไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือแสงสวา่ง 

เพ่ือซอ่มแซมไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือแสงสวา่ง 
ท่ีช ารุด 

ซอ่มแซมโคมไฟฟ้าพร้อม
อปุกรณ์   จ านวน 300 จดุ  
ในเขตพืน้ท่ีต าบลโคกงาม   
จ านวน 10 หมูบ้่าน 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

300 จดุ มีแสงสวา่งเพียงพอ 
ลดปัญหา การ
โจรกรรมทรัพย์สินใน
ชมุชน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้เสียภายในหมูบ้่านสาย
จากบ้านนายหวิน 

ถงึ บ้านนายสมนกึ   
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 118 เมตร 
 

303,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 118 เมตร -ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้เสียภายในหมูบ้่านสาย
หน้าวดั บ้านโคกกว้าง  
หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 7 เมตร 
 

16,000 
ทต.โคกงาม 

 - - 7 เมตร -ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

4 โครงการวางท่อระบายน า้
เสียภายในหมูบ้่าน จากบ้าน
นายหมื่น ถงึนานายใบ 

บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง
0.60x1.00 เมตร จ านวน  
43ท่อน  พร้อมบ่อพกัขนาด 
1.00x1.00 เมตร  
จ านวน 4 บ่อ 

197,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 43 ท่อน -ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ สายจากท่ีนายเหลี่ยมพล
เสนา ถงึท่ีนางศรีสดุาป้อม
สวุรรณ  บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร 
 

200,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 85 เมตร -ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายสทิุน ถงึ 
บ้านนายประพฒัน์ 
บ้านโสกดัง่  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 150 
เมตร 
 

337,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 150 เมตร มีร่องระบายน า้เสยี
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากบ้านปากช่อง 
ถงึสี่แยกโคกงาม  
บ้านปากช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  300 เมตร 

200,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 300 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ด้านทิศใต้ จากบ้าน 
นายจนัทร์  ถงึบ้านนาง 
ทองไผ่  นบุาล 
บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
เป็นไปได้โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 117 เมตร 

280,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 117 เมตร ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้เสียภายในหมูบ้่านจาก
บ้านนายมานิตย์ ถงึบ้าน
นางสาวประภาวริน   
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
เป็นไปได้โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 132 เมตร 

313,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 132 เมตร ลดน า้ทว่มขงัใน
ชมุชน และการ
ระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไป
โดยสะดวก 
-ลดปัญหามลภาวะ
และแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือแสงสวา่งภายใน
หมูบ้่านบ้านโคกงาม   
หมูท่ี่ 8 
 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้โคมไฟถนน 
ขนาด  2x36  วตัต์  
จ านวน  10 จดุ 
 

100,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 10 จดุ ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวก
ลดปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สิน  

กองช่าง 

11 อดุหนนุการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค  อ าเภอบ้านฝาง 

เพ่ือด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือแสง
สวา่งในเขตต าบลโคกงาม 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
เพ่ือแสงสวา่ง  
จ านวน 10 หมูบ้่าน 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

10 
หมูบ้่าน 

หมูบ้่านมีแสงสวา่ง
เพียงพอ ลดปัญหา
การโจรกรรม
ทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

รวม 11   โครงการ - - 2,396,000       
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้จากบ้านนางเป่ง ถงึท่ีนา 
นายพนม  บ้านโคกกว้าง   
หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร  
ยาว 290 เมตร 
 

- 715,000 
ทต.โคกงาม 

- - 290 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ สายจากบ้านนายบญุน า 
ถงึ บ้านนายสพุฒัน์ 

บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร  
ยาว 178 เมตร 
 

- 440,000 
ทต.โคกงาม 

- - 178 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 
การเกษตร สายห้วยกะลกึ
ตอนบนและตอนลา่ง  
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 26 ต้น 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 1,000 เมตร 
 

- 500,000 
ทต.โคกงาม 

- - 1,000 
เมตร 

ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ สายจากบ้านนายชยัวิท 
ถงึ โรงเรียนบ้านโนค้อ 
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร  
ยาว 315 เมตร 
 

- 808,000 
ทต.โคกงาม 

- - 315 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จากวดั ถงึ ท่ี
นานายชยัยทุธ  พลหาญ 

บ้านโสกดัง่  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่าน 
มีความสว่างในเวลา
กลางคืนและเพ่ือความ
ปลอดภยัในทรัพย์สิน 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 21 ต้น 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด  25 ตร.มม.  
ยาว  800  เมตร 

- 341,000 
ทต.โคกงาม 

- - 800 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม 
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนางมลู ถงึบ้าน 

นางยพิุนบ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
เป็นไปได้โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  140 เมตร 

- 347,000 
ทต.โคกงาม 

- - 140 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 
แสงสวา่ง จากป้อมยามทาง  
เข้าหมูบ้่าน ถงึบ้านนาง
สมบตัิ  บ้านค าหญ้าแดง  
หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า  3  ต้น 
ชดุโคมไฟถนน  2 ชดุ 

- 30,000 
ทต.โคกงาม 

- - 3 ต้น ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน า้ 
จากบ้านนายธรรมนญู ถงึ 
บ้านนายนิคม  บ้านโคกงาม 
หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง 
0.60x1.00 ม.จ านวน 92 ท่อน 
พร้อมบ่อพกั จ านวน 9 บ่อ 
 

- 232,000 
ทต.โคกงาม 

- - 92 ท่อน มีท่อระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือแสงสวา่ง สายรอบ
หมูบ้่านบ้านโคกกว้าง   
หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

โคมไฟถนนขนาด 2x36 วตัต์  
จ านวน 10 จดุ 

- 50,000 
ทต.โคกงาม 

- - 10 จดุ ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายภมูิ ถงึบ้าน 
นายจ าเนียร (ทัง้สองฝ่ัง) 
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  120  เมตร 
 

- 297,000 
ทต.โคกงาม 

- - 120 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

รวม 11   โครงการ - -  3,760,000      
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายประดิษฐ์ 
ถงึ บ้านนายหมื่น  ดาแพง 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  138 เมตร 
 

- - 329,000 
ทต.โคกงาม 

- 138 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายนิพนธ์ ถงึ 
บ้านนายพร  นาคนาง 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  216 เมตร 
 

- - 460,000 
ทต.โคกงาม 

- 216 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายสมควร ถงึ 
บ้านนายวิชยับ้านโคกกว้าง  
หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  96 เมตร 
 

- - 229,000 
ทต.โคกงาม 

- 96 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนางเป่ง ถงึ บ้าน 

นายสพุฒัน์   บ้านโคกกว้าง 
หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 290 เมตร 
 

- - 715,000 
ทต.โคกงาม 

 290 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายสวั ถงึบ้าน
นายบญุมาบ้านโคกกว้าง  
หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร 
 

- - 248,000 
ทต.โคกงาม 

- 100 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการวางท่อระบายน า้ 
สายถนนกลางบ้าน  
(ช่วงท่ี 2) จากหน้าวดั ถงึ 
บ้านนายทวีสิทธ์ิ 
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 326 
ท่อน พร้อมบ่อพกั จ านวน 36 
บ่อ 

- - 816,000 
ทต.โคกงาม 

- 326 ท่อน มีท่อระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือแสงสวา่ง จาก 
บ้านโนนค้อ ถงึบ้านโคกกว้าง 
บ้านโนนค้อ หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้โคมไฟถนน 
ขนาด  2x36  วตัต์  
จ านวน  8 จดุ 
 

- - 25,000 
ทต.โคกงาม 

- 8 จดุ ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวก
ลดปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สิน  

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จาก 
บ้านโนนค้อ ถงึ ล าห้วยใหญ่  
บ้านโนนค้อหมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  900  เมตร 

- - 500,000 
ทต.โคกงาม 

- 900 เมตร ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวก
ลดปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สิน  

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน า้ 
สายจากบ้านนางบญุเก่ง ถงึ 
บ้านนางสมปอง  
บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง0.60x1.00
เมตร จ านวน จ านวน 167 
ท่อน พร้อมบ่อพกั จ านวน  
18 บ่อ 

- - 414,000 
ทต.โคกงาม 

- 167 ท่อน มีท่อระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

10 โครงการวางท่อระบายน า้ 
จากบ้านนางล าไย ถงึบ้าน 
นายถนอม  บ้านโคกงาม  
หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 126 
ท่อน พร้อมบ่อพกั จ านวน 13 
บ่อ 

- - 344,000 
ทต.โคกงาม 

 126 ท่อน มีท่อระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จากหมูบ้่าน  
ถงึวดัป่าศรีศิลธโน 

บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  1,700  เมตร 

- - 500,000 
ทต.โคกงาม 

 1,700 
เมตร 

ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน จากซอยศาลา
กลางบ้าน ถึงบ้านนางสมพร  
บ้านปากช่อง  หมูท่ี่ 5 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ใช้ใน
ครัวเรือน 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พร้อมสายไฟ ยาว 70 เมตร 

- - 100,000 
ทต.โคกงาม 

- 70 เมตร ชมุชนมีไฟฟ้าใช้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกลดปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน า้  
สายถนนกลางบ้านด้านทิศ
เหนือ บ้านปากช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 126 
ท่อน  พร้อมบ่อพกั  จ านวน 13 
บ่อ 

- - 1,245,000 
ทต.โคกงาม 

 126 ท่อน มีท่อระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตัง้กล้องวงจรปิด 

บริเวณจดุเสี่ยงทางแยก 
บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้ชมุชนได้รับความ
ปลอดภยั ในจดุเสี่ยง บริเวณ
ทางแยก 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด 2 จดุ 
จ านวน 4 ตวั 
 

- - 100,000 
ทต.โคกงาม 

 4 จดุ ชมุชนได้รับความ
ไว้วางใจในจดุท่ีจะ
เกิดอนัตราย 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากโรงเรียน ถงึ 
บ่อประปาหมูบ้่าน 

บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  750  เมตร 
 

- - 300,000 
ทต.โคกงาม 

 750 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายจากล าห้วย
น า้จัน้  ถงึนาขาม  
บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 700 เมตร 
 

- - 500,000 
ทต.โคกงาม 

 700 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
เพ่ือแสงสวา่งภายในหมูบ้่าน 

บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

โคมไฟถนนขนาด 2x36 วตัต์  
จ านวน 10 จดุ 

- - 30,000 
ทต.โคกงาม 

- 10 จดุ ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายมานิตย์ ถงึ 
บ้านนายสรุวงศ์ บ้านโคกงาม  
หมท่ีู 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร 
 

- - 402,000 
ทต.โคกงาม 

- 170 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ ซอยบ้านนางวงเดือน  
บ้านโคกงาม  หมท่ีู 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 76 เมตร 
 

- - 182,000 
ทต.โคกงาม 

- 76 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ สายถนนกลางบ้าน  จาก
บ้านนายค าภา ถงึ หน้าวดั  
บ้านโนนมว่ง  หมท่ีู 9 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  400 เมตร 
 

- - 985,000 
ทต.โคกงาม 

- 400 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงทางระบาย
น า้  บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพื่อให้มีทางระบายน า้และ
การระบายน า้เสยีภายใน
หมูบ้่านเป็นไปได้โดยสะดวก 

วางท่อ คสล.อดัแรง ขนาด 
0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 13 ท่อน 

- - 15,000 
ทต.โคกงาม 

- 13 ท่อน มีทางระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายนิยม ถงึ
บ้าน นายเขียน (ทัง้สองฝ่ัง)   
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว  152 เมตร 
 

- - 376,000 
ทต.โคกงาม 

- 152 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนางวิมาน ถงึ 
ดอนปู่ ตา (ทัง้สองฝ่ัง)   
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 274 เมตร 
 

- - 703,000 
ทต.โคกงาม 

- 274 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากหลงัศาลากลางบ้าน 
ถงึบ้านนายเสถียรตทุา 
(ทัง้สองฝ่ัง)  บ้านโคกกว้าง 
หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 298 เมตร 
 

- - 711,000 
ทต.โคกงาม 

- 298 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

รวม 25   โครงการ - -   10,379,000     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายสมควร  
ศีรษะนอก ถงึ โรงสีนายพร 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 182 เมตร 
 

- - - 434,000 
ทต.โคกงาม 

182 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายนิพนธ์ ถงึ 
บ้านนายสาคร 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 125 เมตร 
 

- - - 298,000 
ทต.โคกงาม 

125 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากศาลากลางบ้านถงึ 
บ้านนายเหลี่ยง ตะศรีนวล 
บ้านโคกกว้าง  หมูท่ี่ 1 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 73 เมตร 
 

- - - 174,000 
ทต.โคกงาม 

73เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนายเนาว์ ถงึ ท่ี 

นายสอน  บ้านโนนค้อ   
หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร 
 

- -  229,000 
ทต.โคกงาม 

100 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้ จากบ้านนางออ่น ถงึ 
บ้านนายชาติเพชร   
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร 
 

- -  162,000 
ทต.โคกงาม 

70 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเพ่ือแสงสวา่ง
ภายในหมูบ้่านจากบ้าน 
นายเจริญชยั ถงึท่ีนานาย
สมาน  บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  300  เมตร 

- - - 200,000 
ทต.โคกงาม 

300 เมตร ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวก
ลดปัญหาการ
โจรกรรมทรัพย์สิน  

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จากท่ีนา 
นายณรงค์  ถงึท่ีนานาย
เหลี่ยมบ้านโสกดัง่  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  500  เมตร 
 

- -  300,000 
ทต.โคกงาม 

500 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือแสงสวา่ง จากบ้าน 

นายเสถียร ถงึวดัหินน า้ซบั
ฝายใหม ่บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้โคมไฟถนน 
ขนาด  2x36  วตัต์  
จ านวน  15  จดุ 

- -  150,000 
ทต.โคกงาม 

15 จดุ ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากบ้านนาย
ทองใบ ถงึ บ้านนางเทียม  
บ้านโสกดัง่ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 230 เมตร 
 

- -  363,000 
ทต.โคกงาม 

230 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

-104- 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากศาลา
ประชาคมถงึ บ้านนางไมค์ 
ประเสริฐสงัฆ์ บ้านโคงาม 
หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร 
 

- - - 706,000 
ทต.โคกงาม 

300 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากบ้านนาย
บญุค า้ถงึ บ้านนายจนัทร์ 
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ  0.30  เมตร  
ยาว 285 เมตร 
 

- - - 671,000 
ทต.โคกงาม 

285 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพ่ือการเกษตร จาก 
วดัศรีพนาวาส  ถงึฝาย
อาสา บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 1,000  เมตร 

- - 
 

 500,000 
ทต.โคกงาม 

1,000 
เมตร 

ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือแสงสวา่ง บริเวณสี่
แยกบ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้โคมไฟถนน 
ขนาด  2x36 วตัต์  
จ านวน  10  จดุ 

- -  100,000 
ทต.โคกงาม 

10 จดุ ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากท่ีนาย
หนเูวียง ถงึ บ้านนายโสภา 
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  530  เมตร 

- -  500,000 
ทต.โคกงาม 

530 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม  

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเพ่ือแสงสวา่ง 
ภายในหมูบ้่าน บ้านปาก
ช่อง หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้โคมไฟถนน 
ขนาด  2x36  วตัต์  
จ านวน  10  จดุ 

- -  100,000 
ทต.โคกงาม 

10 จดุ ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

15 โครงการขยายระบบท่อ
ประปา จากบ้านนายล ีถงึ   
ท่ีนานายสงดั  
บ้านค าหญ้าแดง  หมูท่ี่  6 

เพ่ือขยายท่อประปาให้เข้าถงึ
ทกุครัวเรือน 

วางท่อ PVC ขนาด 2 นิว้ 
ชัน้ 13.5 จ านวน 69 ท่อน 
ฝังลกึเฉลี่ย 0.30 เมตร 

   22,000 
ทต.โคกงาม 

 

69 ท่อน ประชาชนในหมูบ้่าน
ได้ใช้น า้ครบทกุ
ครัวเรือน 

 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากบ้าน
นายฉลอง ถงึท่ีนานาง
ล าเลียงบ้านค าหญ้าแดง  
หมูท่ี่ 6 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  300  เมตร 

- -  200,000 
ทต.โคกงาม 

300 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

17 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้สายถนน
กลางบ้านด้านทิศเหนือ  
บ้านดงเย็น  หมูท่ี่ 7 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร 
 

- - 
 

 420,000 
ทต.โคกงาม 

170 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือแสงสวา่ง  
บ้านดงเย็น หมูท่ี่ 7 

 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  500  เมตร 

- -  300,000 
ทต.โคกงาม 

500 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากบ้านนาง
มะลิ ถงึบ้านนางทองค า  
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 77 เมตร 
 

- -  192,000 
ทต.โคกงาม 

77 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากศาลา
กลางบ้าน  ถงึบ้านนาย 
สรุะดีบ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร 
 

- -  125,000 
ทต.โคกงาม 

50 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

21 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากบ้านนางบิน
ถลา ถงึบ้านนายสมบตั ิ
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 49 เมตร 
 

- -  123,000 
ทต.โคกงาม 

49 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากบ้านนาย
ผจญ ถงึบ้านนางสม
สะอาด บ้านโคกงาม  
หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 420 เมตร 
 

- -  1,035,000 
ทต.โคกงาม 

420 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากบ้าน
นายวิเศษ ถงึ วดัป่า
ศรีศิลธโน บ้านโคกงาม  
หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 1,000 เมตร 

- -  500,000 
ทต.โคกงาม 

1,000 
เมตร 

ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากบ้าน
นายวิรัช  ถงึล าห้วยใหญ่ 

บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 300 เมตร 

- -  200,000 
ทต.โคกงาม 

300 เมตร ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากสาม
แยกโรงเรียน ถงึท่ีนายวิลยั
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว 500 เมตร 

- -  200,000 
ทต.โคกงาม 

500 เมตร ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร จากบ้าน 

นายทราย  ถงึป่าช้า   
บ้านโนนมว่ง หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด  25 ตร.มม.  
ยาว 700 เมตร 

- -  300,000 
ทต.โคกงาม 

700 เมตร ชมุชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ภายในหมูบ้่าน 
สายถนนกลางบ้าน ด้าน
ทิศใต้บ้านโนนมว่ง หมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 400 เมตร 
 

- -  985,000 
ทต.โคกงาม 

400 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้ จากโรงเรียน ถงึ 
บ้านนางสะอ้าน บ้าน 
โคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 152 เมตร 
 

- -  376,000 
ทต.โคกงาม 

152 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

 

-109- 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

29 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้จากบ้านนาย
เขียน ถงึบ้านนายคณู 

(ทัง้สองฝ่ัง) บ้านโคกกว้าง 
หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 566 เมตร  
(ยาวข้างละ 283 เมตร) 

- -  1,393,000 
ทต.โคกงาม 

566 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

30 โครงการการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จาก
บ้านนายอมัพร ถงึล าห้วย
ใหญ่  บ้านโคกกว้าง   
หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ชมุชนในหมูบ้่านมี
ความสว่างในเวลากลางคืน
และเพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพย์สนิ 

ติดตัง้เสาไฟฟ้าแรงต ่า 
พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 25 ตร.มม.  
ยาว  250 เมตร 

- -  200,000 
ทต.โคกงาม 

250 เมตร ชมุชนมแีสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกลด
ปัญหาการโจรกรรม
ทรัพย์สนิ  

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้จากบ้านนาย
ถวิล ถงึบ้านนายสพุฒัน์ 

บ้านโคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 135 เมตร   

- -  334,000 
ทต.โคกงาม 

135 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้จากดอนปู่ ตา ถงึ 
สระน า้สาธารณะ  บ้าน
โคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร   

- -  261,000 
ทต.โคกงาม 

105 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

 

-110- 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

33 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน า้จากบ้านนาย
แสงเดือนถงึโรงเรียนบ้าน
โคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้
และการระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านเป็นไปได้
โดยสะดวก 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลกึ 0.30 เมตร ยาว 135เมตร   

- - - 334,000 
ทต.โคกงาม 

135 เมตร มีร่องระบายน า้เสีย
ภายในหมูบ้่านและ
ลดปัญหามลภาวะ 

กองช่าง 

รวม 34   โครงการ - - - - - 12,387,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-111- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 



 
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 

3.1  แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอาชีพ
ต ามหลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงสูช่มุชน 

เ พ่ื อสนับสนุนส่ ง เส ริม
พัฒ น า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ด า เ นิ น ชี วิ ต ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
 

เกษตรกรในพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม  

 50,000 
ทต.โคกงาม 

- - - จ านวน
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ
น าไปได้จริง 

ลดรายจา่ยเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน
และเกษตรกรต าบล
โคกงามสามารถ
พึง่พาตนเองได้อยา่ง
ยัง่ยืน 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 

-112- 
    งบประมาณและท่ีผา่นมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

1 โครงการขดุลอกอา่งเก็บ
น า้ชลประทานฝายกลาง 
บ้านค าหญ้าแดง หมูท่ี่ 6 

เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีกกัเก็บน า้ไว้
ส าหรับใช้อปุโภคและใช้
เพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 17เมตร 
ยาว 70 เมตร ลกึ 4เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินขดุไม ่
น้อยกวา่ 4,760 ลกูบาศก์เมตร 

- 296,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 70 เมตร ประชาชนมีน า้ใช้
ส าหรับอปุโภคและใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ   

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างคลองสง่
น า้ดาดคอนกรีตเพ่ือ
การเกษตร ช่วงท่ี 2  
บ้านโนนค้อ หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้มีคลองสง่น า้ และ
ระบายน า้เข้าพืน้ท่ีส าหรับ
ท าการเกษตร 

ขนาดปากคลองกว้าง1.60 
เมตร ก้นคลองกว้าง0.45  
เมตร ยาว 900 เมตร 

- 500,000 
ทต.โคกงาม 

- - 900 เมตร -มีคลองสง่น า้เพ่ือ
ระบายน า้เข้าในท่ีนา
เกษตรกรมีน า้ใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายน า้
ล้นกัน้ล าห้วยอีตนั   
บ้านดงเย็น  หมูท่ี่ 7 

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 
850 เมตร ลกึเฉลี่ย 1.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรดินขดุ
พร้อมตกแตง่คนัคไูมน้่อย
กวา่ 13,367.25 ลกูบาศก์
เมตร 

- 478,000 
ทต.โคกงาม 

 

- - 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - -  1,274,000 - - -  - 

 
 

-113- 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการก่อสร้างคนัคกูัน้น า้ 
บริเวณฝายล าห้วยใหญ่ 
บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 2 

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดคนัคกูว้าง 3 เมตร  
ยาว 12 เมตร  
สนัคสูงู  2 เมตร  

- - 100,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่ออปุโภคและ
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกฝายหมูบ้่าน 
บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 4 
 

เพ่ือให้ฝายน า้สามารถกกั
เก็บน า้ในปริมาณท่ี
เพียงพอ 

กว้าง 67 เมตร ยาว 100 เมตร
ลกึเฉลี่ย 3 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขดุไมน้่อยกวา่  
20,000 ลกูบาศก์เมตร 

- - 1,029,000 
ทต.โคกงาม 
 

- 1 แห่ง แหล่งน า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ืออปุโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขดุลอกคนัคฝูาย
บ้านด้านทิศใต้ ติดถนนรอบ
หมูบ้่าน บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 4 

เพ่ือปรับแตง่คนัคฝูายบ้าน 
ให้สามารถกกัเก็บน า้ใน
ปริมาณท่ีมากขึน้และ
เพียงพอ 

ปรับแตง่คนัค ูกว้าง 10 เมตร 
ยาว 70 เมตร สงู 1.5 เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินขดุไมน้่อย
กวา่ 721.50 ลกูบาศก์เมตร 

- - 27,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 1 แห่ง แหล่งน า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้เพ่ืออปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขดุลอกสระน า้
โรงเรียนบ้านปากช่อง   
บ้านปากช่อง  หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้สามารถเก็บกกัน า้ไว้
ใช้ในฤดแูล้งและใช้เพ่ือ
การเกษตรได้ตลอดปี 

กว้าง 35 เมตร ยาว 80 เมตร 
ลกึเฉลี่ย 3 เมตรหรือรวม
ปริมาตรดินขดุไมน้่อยกวา่ 
7,419  ลกูบาศก์เมตร 

- - 346,000 
ทต.โคกงาม 

 

- 1 แห่ง แหล่งน า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ืออปุโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

-114- 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5 โครงการก่อสร้างฝายทดน า้ 
บริเวณท่ีนานายฉลอง นบุาล
บ้านค าหญ้าแดง  หมูท่ี่ 6 

เพ่ือกกัเก็บน า้ไว้ใช้เพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 11 เมตรสงู 0.20 เมตร 

  10,000 
ทต.โคกงาม 

- 1 ฝาย แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขดุลอกล าห้วยอี
ตนั จากฝายน า้ล้นกัน้ล า
ห้วย ถงึต้นน า้ล าห้วยอีตนั   
บ้านดงเย็น  หมูท่ี่7 

เพ่ือให้ล าห้วยน า้สามารถ
กกัเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรได้ตลอดปี 

กว้าง 12 เมตร ยาว 550 เมตร
ลกึเฉลี่ย  2.5 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขดุไมน้่อยกวา่ 
13,018.75 ลกูบาศก์เมตร 

- - 691,000 
ทต.โคกงาม 

- 550 เมตร แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขดุลอกล าห้วย
มว่งจากท่ีนานายพินิจ ถงึ 
ท่ีนานายสมาน  บ้านโนน
มว่งหมูท่ี่ 9 

เพ่ือให้ล าห้วยน า้สามารถ
กกัเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรได้ตลอดปี 

กว้าง 12 เมตร ยาว 550 เมตร 
ลกึเฉลี่ย  2.5 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดินขดุไมน้่อยกวา่ 
7,081.25 ลกูบาศก์เมตร 

- - 691,000 
ทต.โคกงาม 

- 550 เมตร แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น 
บริเวณท่ีนายบดุดี 
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพ่ือการเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 13.60 เมตร 
สนัฝายสงู 1.80 เมตร 

- - 134,000 
ทต.โคกงาม 

- 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

9 โครงการปรับปรุงคลองสง่
น า้เพ่ือการเกษตร  
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้คลองสามารถ
ล าเลียงน า้ไปใช้ส าหรับ 
อปุโภคและเพ่ือการเกษตร 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
สงู 1.20 เมตร ยาว 500 
เมตร 

- - 400,000 
ทต.โคกงาม 

- 500 
เมตร 

คลองสามารถ
ล าเลยีงน า้ไปใช้
ส าหรับอปุโภคและ
เพื่อการเกษตรได้ 

กองช่าง 

10 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
ใกล้กบับริเวณโรงเรียน 
บ้านโคกกว้าง หมูท่ี่ 10 

เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา
ภยัแล้งให้กบัประชาชนใน
พืน้ท่ี 

ขดุเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 
นิว้พร้อมติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ 
และเคร่ืองควบคมุ 

- - 102,400 
ทต.โคกงาม 

- 1 บ่อ 
 

ปัญหาภยัแล้งในพืน้ท่ี
ได้รับการแก้ไข 
ประชาชนมีน า้ใช้
อปุโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ - - - - 3,530,400     
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขดุลอกล าห้วย จาก
ท่ีนายสรุวงศ์ พลศกัด์ิ ถงึ    
ท่ีนานางเฮียง นามเชียงใต้
บ้านโคกงาม  หมูท่ี่ 4 

เพ่ือให้ล าห้วยน า้สามารถ
กกัเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 8เมตร  
ยาว1,200เมตรลกึเฉลี่ย 1.5
เมตร หรือรวมปริมาตรดินขดุ
ไมน้่อยกวา่ 11,688 
ลกูบาศก์เมตร 

- - - 418,000 
ทต.โคกงาม 

1,200 
เมตร 

แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 1   โครงการ - - - - - 418,000    

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2.1   แผนงานการศึกษา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1  
 
 

 

โครงการจดัซือ้สื่อการเรียน
การสอน วสัดกุารศกึษาและ
เคร่ืองเลน่พฒันาการเดก็ 

เพ่ือฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ 
สติปัญญาของเดก็ปฐมวยั
ก่อนเข้าสูว่ยัเรียน 

โครงการจดัซือ้สื่อการเรียนการ
สอน วสัดกุารศกึษาและเคร่ือง
เลน่พฒันาการเดก็ 

153,000 
ทต.โคกงาม 

153,000 
ทต.โคกงาม 

153,000 
ทต.โคกงาม 

153,000 
ทต.โคกงาม 

90 คน เดก็ก่อนวยัเรียนได้รับ
การพฒันาให้มีความ
พร้อมทัง้ทางด้าน
ร่างกาย  และจิตใจ
ก่อนเข้าสูว่ยัเรียน 

กอง 
การศกึษาฯ 

2 โครงการจดัซือ้อาหารเสริม
(นม)ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
ต าบลโคกงาม 

เพ่ือให้เดก็ปฐมวยัได้ดื่มนม
ทกุวนั 

จดัซือ้อาหารเสริม (นม)  
จ านวน  90  คน 
จ านวน 260 วนั 

172,458 
ทต.โคกงาม 

172,458 
ทต.โคกงาม 

172,458 
ทต.โคกงาม 

172,458 
ทต.โคกงาม 

90คน ลดภาระในการเลีย้งด ู
ลดภาระคา่ใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

กอง 
การศกึษาฯ 

3 
 

 

โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย
การบริหารการศกึษาส าหรับ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็  
(อาหารกลางวนั) 

เพ่ือให้เดก็ปฐมวยัได้
รับประทานอาหารกลางวนั
ทกุวนั 

จดัหาอาหารกลางวนัให้ 
เดก็เลก็ จ านวน  90 คนๆละ 
20 บาท  จ านวน  245 วนั 

441,000 
ทต.โคกงาม 

441,000 
ทต.โคกงาม 

441,000 
ทต.โคกงาม 

441,000 
ทต.โคกงาม 

90 คน ลดภาระการเลีย้งด ู
ลดคา่ใช้จา่ยผู้ปกครอง 
-เด็กได้รับโภชนาการ
และมีสขุภาพด ี

กอง 
การศกึษาฯ 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

4 โครงการจดักิจกรรมในวนั
เดก็แห่งชาติ 

เพ่ือให้ความส าคญัและ
เป็นขวญัและก าลงัใจ
ให้กบัเดก็ 

นกัเรียนในเขตพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม  จ านวน4 โรงเรียน 
และศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต าบล
โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

4 โรงเรียน เดก็ได้รับการดแูลเอา
ใจใสแ่ละตระหนกัถงึ
ความส าคญัของ
ตนเองซึง่จะเป็น
อนาคตของชาติ 

กอง 
การศกึษาฯ 

5 อดุหนนุโรงเรียนในสงักดั 
สพฐ.ในเขตต าบลโคกงาม 
(โครงการส าหรับสนบัสนนุ
อาหารกลางวนั) 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนในระดบั
อนบุาล-ปฐมศกึษาปีท่ี 6
ได้มีอาหารกลางวนั
รับประทานครบทกุคน 

เดก็นกัเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวนั จ านวน   
4 โรงเรียนจ านวน  484คนๆ20 
บาท จ านวน  200 วนั 

1,936,000 
ทต.โคกงาม 

1,936,000 
ทต.โคกงาม 

1,936,000 
ทต.โคกงาม 

,936,000 
ทต.โคกงาม 

484คน เดก็นกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วนัท่ีมีประโยชน์ครบ 
ทกุคน 

กอง 
การศกึษาฯ 

6 โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนเดก็นกัเรียนสงักดั 
สพฐ. 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนได้ดื่ม
อาหารเสริมนมมีสขุภาพ
พลานามยัท่ีแข็งแรง 

เดก็นกัเรียนได้ดื่มนม 
จ านวน   4  โรงเรียน 
จ านวน  484 คน 
จ านวน260  วนั 

927,441 
ทต.โคกงาม 

927,441 
ทต.โคกงาม 

927,441 
ทต.โคกงาม 

927,441 
ทต.โคกงาม 

484คน - ลดคา่ใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครอง 
- เดก็นกัเรียนได้รับ 
อาหารเสริมท่ีมี
ประโยชน์ 

กอง 
การศกึษาฯ 

รวม 6  โครงการ - - 3,729,899 3,729,899 3,729,899 3,729,899    
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการเข้าคา่ยพฒันา
คณุธรรมจริยธรรมเยาวชน 

เพ่ือปลกูฝังคณุธรรม 
จริยธรรมให้กบัเดก็นกัเรียน
ในพืน้ท่ี 

เดก็นกัเรียนในโรงเรียน 
ในเขตพืน้ท่ีต าบลโคกงาม  

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

150 คน เดก็นกัเรียนมี
คณุธรรม จริยธรรม 

-ส านกัปลดั 
-กองการศกึษา 

2 โครงการทบูีนมัเบอร์วนั 1.เพ่ือให้เยาวชนชมรม  
ทบีูนมัเบอร์วนั ได้มีสว่นร่วม
ในการจดักิจกรรม 
2.เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่เยาวชนชมรมทู
บีนมัเบอร์วนัด้านยาเสพติด 

เยาวชนชมรมทบูีนมัเบอร์วนั
ต าบลโคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

ร้อยละ 60 
ของสมาชิก
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชมรมทบูีนมัเบอร์วนัมี
ศกัยภาพสามารถเป็น
แกนน าหลกัในการ
รณรงค์ป้องกนัยาเสพ
ติด 

ส านกัปลดั 

3 โครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ก่อนวยัอนัควร 

เพ่ือสร้างภมูิคุ้นกนัให้เดก็
และเยาวชนได้มีความรู้
ความเข้าใจกบัปัญหาจาก
การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร 
 

เยาวชนในพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม  

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

ลดปัญหา
การ
ตัง้ครรภ์ 

เดก็และเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัถงึผลท่ี
เกิดจากการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั
ควรและการตัง้ครรภ์ท่ี
ไมพ่ร้อม 

ส านกัปลดัฯ 
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

4 โครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอ่เดก็ สตรี และ
บคุคลในครอบครัว 

เพ่ือให้ผู้บริหาร พนกังาน
ท้องถ่ิน  ผู้น าชมุชน และ
ประชาชนรับรู้ถงึโทษทณัฑ์ 
และความคุ้มครองทาง พรบ.
คุ้มครองแก่ผู้ถกู กระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 

ผู้บริหาร พนกังานท้องถ่ิน 
ผู้น าชมุชน ผู้น ากลุม่ 
อาสาสมคัร กลุม่สตรี และ
ประชาชน  ในพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม   

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

ลดปัญหา
ความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของ
ปัญหาความรุนแรงท่ี
เกิดขึน้ในชมุชน และ
ร่วมกนัเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวงัปัญหาความ
รุนแรงตอ่เดก็ สตรี 
และบคุคลใน
ครอบครัว 

ส านกัปลดัฯ 

5 โครงการสง่เสริมพฒันา
อาชีพและพฒันา
คณุภาพชีวิต 

เพ่ือสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตประชาชนใน
เขตต าบลโคกงาม 

กลุม่อาชีพในเขตพืน้ท่ีต าบล
โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

- - - จ านวนคน
พิการมี
ชีวิตท่ีดีขึน้ 

คนพิการในพืน้ท่ี
ต าบลโคกงามมีชีวิตท่ี
ดีขึน้ 

ส านกัปลดัฯ 

6 โครงการจดัตัง้สภา
เยาวชนต าบลโคกงาม 

เพ่ือจดัตัง้และสง่เสริมสภา
เดก็และเยาวนชนต าบล 
โคกงาม 

กลุม่เยาวชนต าบลโคกงาม 20,000 
ทต.โคกงาม 

- - - สภา
เยาวชนมี
การจดัตัง้
เป็น

รูปธรรม 

สภาเยาวชนมีกิจกรม
ท าร่วมกนัอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 6  โครงการ - - 220,000 150,000 150,000 150,000    
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2.3 แผนงานสาธารณสุข 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซือ้น า้ยาเพ่ือ
ก าจดัยงุลาย 

เพ่ือป้องกนัและระงบัโรค
ไข้เลือดออก 

จดัซือ้น า้ยาพ่นหมอกควนั
ก าจดัยงุลาย  

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ป้องกนัและลด
ปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก 

ป้องกนัการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการจดัซือ้ทรายก าจดั
ลกูน า้ยงุลาย 

เพ่ือป้องกนัและระงบัโรค
ไข้เลือดออก 

จดัซือ้ทรายก าจดัลกูน า้ยงุลาย   100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ป้องกนัและลด
ปัญหาโรค
ไข้เลอืดออก 

ป้องกนัการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ส านกัปลดัฯ 

3 สมทบกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพเทศบาลต าบล 
โคกงาม 

เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมสบ
ทบเข้ากองทนุหลกัประกนั
สขุภาพเทศบาลต าบลโคกงาม 
จดับริการสาธารณสขุของ
ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเน้นการ
ท ากิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ
และการป้องกนัโรค  

ประชาชนในเขตพืน้ท่ี 
ต าบลโคกงาม  
จ านวน 10 หมูบ้่าน 
(1 กองทนุ) 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

150,000 
ทต.โคกงาม 

1 กองทนุ ประชาชนมีสขุภาพท่ี
สมบรูณ์แข็งแรง มี
กิจกรรมทีเ่สริมสร้าง
สขุภาพโดยชมุชนมี
การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุ และบ าบดั
โรคที่ได้มาตรฐาน 

ส านกัปลดัฯ 

4 โครงการป้องกนัและก าจดั 
โรคพิษสนุขับ้า  

เพื่อฉีดวคัซีนป้องกนัการ
ระบาดของโรคพษิสนุขับ้า ท า
หมนั ฉีดยาฆา่พยาธิสนุขัและ
แมวในเขตพืน้ท่ีต าบลโคกงาม 

จดัซือ้วคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สนุขับ้า 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

1 ครัง้ -โรคพิษสนุขับ้าใน
สนุขัและแมวลดลง 
-ประชาชนได้มี
ความปลอดภยั 
จากโรคพิษสนุขับ้า   

ส านกัปลดัฯ 
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

5 โครงการรณรงค์ก าจดั
ขยะในพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม 

เพ่ือรณรงค์และสร้าง
จิตส านกึให้กบัประชาชน
ได้ตระหนกัถึงปัญหาขยะ
ของชมุชน 

ทกุครัวเรือนในพืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม  

40,000 
ทต.โคกงาม

  
 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

ปัญหาขยะ
ในพืน้ท่ี
ต าบล 
โคกงาม
ลดลง 

ทกุครัวเรือนในพืน้ท่ี
มีสว่นร่วมในการ
จดัการปัญหาขยะ
ในชมุชน 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 5  โครงการ - - 440,000 440,000 440,000 440,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    งบประมาณและท่ีผ่านมา    
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ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอาย ุ
 

เพ่ือให้ผู้สงูอายมุีรายได้
ส าหรับเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิต 

จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ
เป็นรายเดือน ในอตัรา
ขัน้บนัได  

6,618,780 
ทต.โคกงาม 

 

6,949,719 
ทต.โคกงาม 

 

7,297,200 
ทต.โคกงาม 

 

7,662,000 
ทต.โคกงาม 

 

ผู้สงูอายใุน
เขตต าบล 
โคกงาม 

ผู้สงูอายไุด้รับการช่วยเหลือ 
มีเงินส าหรับใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวติประจ าวนั 

ส านกัปลดัฯ 

2 สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพผู้
พิการ 
 

เพ่ือให้ผู้ พิการมีรายได้
ส าหรับเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิต 

จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้ พิการ 
เป็นรายเดือน ๆ ละ 800
บาท  

1,228,500 
ทต.โคกงาม 

1,289,925 
ทต.โคกงาม 

1,354,420 
ทต.โคกงาม 

1,422,142 
ทต.โคกงาม 

คนพิการ
ในเขต
ต าบล 
โคกงาม 

ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ 
มีเงินส าหรับใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวติประจ าวนั 

ส านกัปลดัฯ 

3 สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพผู้ติด
เชือ้เอดส์ (HIV) 

เพ่ือให้ผู้ ป่วยเอดส์มีรายได้
ส าหรับเป็นคา่ใช้ จ่าย ใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั 

สนบัสนนุเบีย้ยงัชีพให้กบั
ผู้ติดเชือ้เป็นรายเดือนๆ 
ละ 500บาท จ านวน  7
รายจ านวน  12  เดือน 

42,000 
ทต.โคกงาม 

42,000 
ทต.โคกงาม 

42,000 
ทต.โคกงาม 

42,000 
ทต.โคกงาม 

ผู้ตดิเชือ้
HIV ใน
เขตต าบล 
โคกงาม 

ผู้ตดิเชือ้ได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐให้มี
รายได้ในการด ารงชีวติ
ประจ าวนัและเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม 

ส านกัปลดัฯ 

4 โครงการพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ 

-เพ่ือฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ 
-เพ่ือจดัสวสัดกิารการส่งเสริม
และพิทกัษ์สิทธิ  
การสนบัสนนุให้คนพิการสามรถ
ด ารงชีพมีอิสระมีศกัดิศ์รีความ
เป็นมนษุย์และเสมอภาคกบับุคล
ทัว่ไป 

จ านวนผู้พิการในเขต
พืน้ท่ีเทศบาลต าบล 
โคกงามทัง้ 10 หมูบ้่าน 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

คนพิการ
ในพืน้ท่ี
ต าบล
โคกงาม 

- ผู้พิการได้รับการฟืน้ฟ ู
  สมรรถภาพทงัทางด้าน 
  ร่างกาย และจิตใจ 
- ผู้พิการได้รับการจดั 
  สวสัดิการการสง่เสริม 
  และพิทกัษ์สิทธ์ิ อยา่ง 
  เสมอภาคกบับคุคลทัว่ไป 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 4 โครงการ - - 7,919,280 8,311,644 8,723,620 9,156,142    
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์รดน า้ขอพร
ผู้สงูอาย ุ

เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์ 
วฒันธรรมประเพณี  
ของไทยให้คงอยูสื่บไป 

ผู้สงูอายใุนเขตพืน้ท่ีต าบลโคก
งาม จ านวน 10 หมูบ้่าน  
จ านวน  761 คน 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

ผู้สงูอายใุน
พืน้ท่ีต าบล
โคกงาม 

- ผู้สงูอายแุละผู้
พิการมีขวญัและ
ก าลงัใจในการอยู่
ร่วมในสงัคม 

- อนรัุกษ์ประเพณีไทย 

กอง 
การศกึษาฯ 

2 โครงการอนรัุกษ์และ
สง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

- เพื่อเป็นการสง่เสริม  
  สนบัสนนุและอนรัุกษ์ 
  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
- เพื่อให้ประชาชนใน 
  ท้องถ่ินได้เรียนรู้ความ 
  ส าคญั รู้จกัวิถีชีวติ 
  รู้คณุคา่ของภมูิปัญญา 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 หมูบ้่าน 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน
ได้รับการ
อนรัุกษ์และ
สบืทอด 

ประชาชน ได้
อนรัุกษ์ 
และสืบสานภมูิ
ปัญญา 
ท้องถ่ิน 

กอง 
การศกึษาฯ 

3 โครงการเข้าวดัปฏิบตัธิรรม เพ่ือให้ผบัริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
พนกังานท้องถ่ิน เข้าวดั
ปฏิบตัธิรรม  

ผู้บริหารท้องถ่ิน5 คน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  12 คน 
พนกังานเทศบาล 35 คน 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

40,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ 1 ครัง้ ผู้ เข้าวดัปฏิบตัิธรรม
ได้เรียนรู้หลกัธรรมะ
ในพทุธศาสนา 
สามารถน ามาปรับใช้
ในการปฏิบตังิาน
และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

กอง 
การศกึษาฯ 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

4 โครงการจดัการแขง่ขนั
กีฬาประชาชนต าบล 
โคกงามต้านยาเสพติด 
 
 

-เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ สร้างความรัก 
ความสามคัคี ของประชาชน
ในต าบลโคกงาม  
-เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านกึให้
ประชาชนหนัมาเลน่กีฬา
หา่งไกลยาเสพติด 

จดัการแขง่ขนักีฬาต าบล   
โคกงาม ปีละ 1ครัง้ 
 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

100,000 
ทต.โคกงาม 

 

ปีละ 1ครัง้ -ประชาชนเกิดความ
ปรองดองสมานฉนัท์
เกิดความรักความ
สามคัคเีป็นอนัหนึง่
อนัเดียวกนั 
-มีสขุภาพร่างกายที่
แข็งแรง หา่งไกลจาก
อบายมขุและสิง่เสพ
ติดตา่งๆ 

กอง 
การศกึษาฯ 

 

5 โครงการเดนิ-วิ่ง 
หินช้างสีมินิมาราธอน
ต้านยาเสพติด  

เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน
ออกก าลงักายให้มีสขุภาพ
ร่างกายแข็งแรงและเป็น
การประชาสมัพนัธ์แหลง่ 
ท่องเท่ียวหินช้างส ี

จดักิจกรรมเดนิ-วิ่งหินช้าง
สีปีละ 1 ครัง้ 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ 1ครัง้ ประชาชามี
สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง และแหลง่
ทอ่งเท่ียวเป็นท่ี
รู้จกัมากขึน้ 

กองการศกึษา
ฯ 

6 โครงการจดัซือ้วสัดุ
อปุกรณ์กีฬา 

เพื่อจดัซือ้อปุกรณ์กีฬาให้กบั
หมูบ้่าน  เพื่อใช้ในการออก
ก าลงักาย และใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ 

จดัซือ้อปุกรณ์กีฬาให้กบั
หมูบ้่านจ านวน 10 
หมูบ้่าน 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

หมู ่1-10 ประชาชนทกุ
หมูบ้่านมีอปุกรณ์
กีฬาส าหรับออก
ก าลงักาย 

กอง 
การศกึษาฯ 

 

รวม 6  โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมพร้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

3.1  แผนงานการเกษตร 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการท้องถ่ินไทย
รวมใจภกัดิรั์กษ์พืน้ท่ีสี
เขียว 

- เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
- เพื่ออนรัุกษ์พืน้ฟปู่า 
  ชมุชนให้มีความอดุม  
  สมบรูณ์ 

พืน้ท่ีป่าชมุชนของหมูบ้่าน
ในเขตต าบลโคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

พืน้ท่ีสเีขียว
ในเขตพืน้ท่ี
ต าบล 
โคกงาม
เพิ่มขึน้ 

พืน้ท่ีป่าชมุชนมี
ความอดุมสมบรูณ์
เป็นแหลง่หาอาหาร
ของชมุชน 
ลดภาวะโลกร้อน 

-ทต.โคกงาม 
-ชมุชนในพืน้ท่ี
ต าบลโคกงาม 

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.1แผนงานรักษาความสงบภายใน 



 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมงาน
วนั อป.พร. 

เพ่ือเป็นขวญัและ
ก าลงัใจให้ อปพร.
ต าบลโคกงามและ
เพ่ือให้ อปพร.มีความ
พร้อมในการปฏิบตังิาน 

ด าเนินการจดักิจกรรมสวน
สนาม  วนัอปพร.ใน วนัท่ี 22 
มีนาคมของทกุปีจ านวน 1 ครัง้ 

25,000 
ทต.โคกงาม 

25,000 
ทต.โคกงาม 

25,000 
ทต.โคกงาม 

25,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ1ครัง้ อปพร.ต าบล 
โคกงามได้พบปะ
และร่วมกิจกรรม
กนัทกุปี 

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่ง
เทศกาลปีใหม ่ และชว่ง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาล 

จดัตัง้จดุบริการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชา่งเทศกาลปี
ละ  2  ครัง้ 

80,000 
ทต.โคกงาม 

80,000 
ทต.โคกงาม 

80,000 
ทต.โคกงาม 

80,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ2ครัง้ การเกิดอบุตัเิหตทุาง 
ถนน รวมทัง้การ
บาดเจ็บสญูเสยีชีวิต
ลดน้อยลง 

ส านกัปลดัฯ 

3 โครงการจดัท าป้ายรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์การป้องกนั
และลดอบุตัเิหตทุางถนน  
(กึ่งถาวร) 

เพ่ือประชาสมัพนัธ์และ 
ให้ความรู้ เร่ืองการลด 
อบุตัเิหตทุางถนน 

จดัท าป้ายรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน 
จ านวน  20 ป้าย 

20,000 
ทต.โคกงาม 

20,000 
ทต.โคกงาม 

20,000 
ทต.โคกงาม 

20,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ20 ป้าย ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมลูขา่วสารและ
การประชาสมัพนัธ์
การรณรงค์ป้องกนั
และลดอบุตัิเหตทุาง
ถนน 

ส านกัปลดัฯ 
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ท่ี  

โครงการ 
 

วตัถปุระสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน  
สมาชิก อปพร. 

เพ่ือให้สมาชิก อปพร.ได้มี
การฝึกทบทวนเพ่ือให้เกิประ
สิทธิภาพในการป้องกนัภยั
และเผชิญเหต ุ

สมาชิก อปพร.ในพืน้ท่ีต าบล
โคกงามจ านวน 10 หมูบ้่าน 
 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ 1 ครัง้ สมาชิก อปพร.มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี 

ส านกัปลดัฯ 
 

5 โครงการสนบัสนนุเวรยาม
หมูบ้่าน 

- เพ่ือความปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สนิของ 
ประชาชน 
- เพ่ือป้องกนัการแพร่ 
ระบาดของยาเสพติดตาม 
นโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล 

จดัตัง้เวรยามหมูบ้่าน จ านวน 
10 หมูบ้่าน 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

50,000 
ทต.โคกงาม 

ปัญหายา
เสพติด 

- ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 
- ป้องกนัการแพร่ 
  ระบาดของยา
เสพติด 

  ส านกัปลดัฯ 

6 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ
ทีมหน่วยกู้ ชีพต าบลโคกงาม 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้ทีมกู้ ชีพ
ประจ าต าบล 
โคกงาม 

ทีมกู้ ชีพประจ าต าบล  6 คน 50,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 1 ครัง้ ทีมหน่วยกู้ ชีพ
ต าบลโคกงามมี
ศกัยภาพสมารถ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็ด
ได้อย่างถกูวิธี 

ส านกัปลดัฯ 
 

7 โครงการจดัซือ้ถงัฉีดพ่นน า้ เพ่ือใช้ฉีดน า้ในกรณีท่ี
รถดบัเพลิงเข้าไมถ่งึ 

จดัซือ้ถงัฉีดพ่นน า้  
จ านวน 5 ถงั 

15,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 5 ถงั มีอปุกรณ์ฉีดพ่นน า้
ในกรณีรถดบัเพลิง
เข้าไมถ่งึ 

ส านกัปลดัฯ 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

8 โครงการเติมน า้ยาเคมีถงั
ดบัเพลิง 

เพ่ือให้ถงัดงัเพลิงท่ีใช้
งานแล้วมีน า้ยาเคมี
พร้อมใช้งาน 

เติมน า้ยาเคมีถงัดบัเพลิง  20   ถงั 20,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 20 ถงั มีถงัเพลิงพร้อมใช้
งาน 

ส านกัปลดัฯ 
 

9 โครงการป้องกนัสาธารณ
ภยัภายในบ้าน 

เพ่ือป้องกนัสาธารณภยั
ตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ในบ้าน  

สมาชิก อปพร. ในพืน้ท่ีต าบลโคก
งามจ านวน 10 หมูบ้่าน 
 

50,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 1 ครัง้ สมาชิก อปพร.มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี 

ส านกัปลดัฯ 
 

รวม 9  โครงการ   410,000 275,000 275,000 275,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 



 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
5.1  แผนงารบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี
หรือเทศบาลพบประชาชน 
 
 

เพ่ือรับฟังความคดิเห็น
และรับทราบปัญหา
ของประชาชน และออก
บริการ ประชาชนใน
ด้านตา่ง ๆ 

ประชาชนในเขตพืน้ท่ี 
ต าบลโคกงาม  
จ านวน 10 หมูบ้่าน 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

 ประชาชนมีสว่นร่วม 
ในการพฒันาท้องถ่ิน 

- ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกใน
ให้บริการนอก
สถานท่ีของสว่น

ราชการ 

ส านกัปลดั 

2 จดัซือ้ธงชาติและธงตรา
สญัลกัษณ์ 

เพ่ือใช้ประดบัในงาน
เฉลิมพระเกียรติ งานราช
พิธีและวนัส าคญัหรือ
งานนโยบายของรัฐบาล 

จดัซือ้ธงชาติและธงตรา
สญัลกัษณ์  
จ านวน 1,000 ผืน 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

100,000 
ทต.โคกงาม 

ปีละ 1,000 
ผืน 

มีธงชาติประดบั
ตกแตง่ในวนัส าคญั
และงานพิธีตา่งๆ 
ประชาชนได้
แสดงออกถงึความ
จงรักภกัด ี

ส านกัปลดั 
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

3 โครงการสนบัสนนุศนูย์
ข้อมลูขา่วสารการจดัซือ้
จดัจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการสว่นท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ศนูย์รวมข้อมลู
ขา่วสารจดัซือ้จดัจ้างมี
วสัดคุรุภณัฑ์พร้อม
ให้บริการ 

ศนูย์ข้อมลูขา่วสารการจดัซือ้
จดัจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการสว่นท้องถ่ิน 
จ านวน 1 ศนูย์ 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

30,000 
ทต.โคกงาม 

1 ศนูย์ มีวสัดอุปุกรณ์ใช้ใน
ศนูย์รวมข้อมลู
ขา่วสาร 
ของอ าเภอบ้านฝาง 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 3   โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000    
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    งบประมาณและท่ีผ่านมา    



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1 โครงการขยายระบบเสียง
ตามสายส าหรับชมุชน/
หมูบ้่านบ้านค าหญ้าแดง  
หมูท่ี่ 6 

เพ่ือกระจายเสียงใน 
ชมุชน/หมูบ้่าน ได้อยา่ง
ทัว่ถึง 

ระบบกระจายเสียงตาม
สายส าหรับชมุชน/หมูบ้่าน 
พร้อมตดิตัง้ล าโพง  
 

- 148,000 
ทต.โคกงาม 

- - 1 ชดุ ประชาชนได้รับ
ข่าวสารตา่งๆจาก
การประชาสมัพนัธ์
ผ่านระบบกระจาย
เสียงภายในหมูบ้่าน
อย่างทัว่ถงึ 

ส านกัปลดัฯ 

2 โครงการขยายระบบเสียง
ตามสายส าหรับชมุชน/
หมูบ้่านบ้านโคกงาม   
หมูท่ี่ 8   

เพ่ือกระจายเสียงใน 
ชมุชน/หมูบ้่าน ได้
อยา่งทัว่ถึง 

ระบบกระจายเสียงตาม
สายส าหรับชมุชน/หมูบ้่าน 
พร้อมตดิตัง้ล าโพง  

- 148,000 
ทต.โคกงาม 

- - 1 ชดุ ประชาชนได้รับ
ขา่วสารตา่งๆจาก
การประชาสมัพนัธ์
ผา่นระบบกระจาย
เสียงภายใน
หมูบ้่านอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 2  โครงการ   - 296,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561–2564 ) 

แบบ ผ.02 



 
 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรประชาชน  
เทศบาลต าบลโคกงามอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 
1.1  แผนงานเคหะชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

หนว่ยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคอ าเภอบ้านฝาง 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
เพ่ือแสงสวา่งใน
เขตพืน้ท่ีต าบล
โคกงาม 

หมูบ้่านในเขตพืน้ท่ีต าบล
โคกงาม จ านวน 10 
หมูบ้่าน 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

300,000 
ทต.โคกงาม 

10 หมูบ้่าน ชมุชนมีแสงสว่าง
เพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกลด
ปัญหาการ
โจรกรรม
ทรัพย์สิน ระบบ
สาธารณปูการ
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พฒันา 

กองชา่ง การไฟฟ้า
สว่น

ภมิูภาค
อ าเภอ
บ้านฝาง 

รวม 1   โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000     
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
2.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 



 
 

2.1  แผนงานการศึกษา 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

หนว่ยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุโรงเรียนในสงักดั
สพฐ.ในเขตต าบลโคกงาม
ตามโครงการส าหรับ
สนบัสนนุอาหารกลางวนั) 

เพ่ือให้เดก็นกัเรียนใน
ระดบัอนบุาล-ปฐม
ศกึษาปีท่ี 6ได้มี
อาหารกลางวนั
รับประทานครบทกุ
คน 

เดก็นกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนั 
จ านวน  4 โรงเรียน
จ านวน  484 คน จ านวน  
200 วนั 

1,936,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 484 คน เดก็นกัเรียน
ได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วนัท่ีมี
ประโยชน์
ครบ 
ทกุคน 

กอง 
การศกึษาฯ 

โรงเรียนใน
เขตพืน้ที่
ต าบล 
โคกงาม 

รวม 1   โครงการ   1,936,000 - - -     
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่จะ

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หนว่ยงาน
ท่ีขอรับเงิน2561 2562 2563 2564 



 
 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลกั อดุหนนุ 

1 อดุหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านฝาง  ตาม
โครงการขอรับการสนนัสนุ
นงบประมาณศนูย์เฉลิมพระ
เกียรตเิพ่ือชว่ยเหลือผู้ ป่วย
โรคเอดส์และผู้ตดิเชือ้ HIV 
อ าเภอบ้านฝาง 

เพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ ป่วยโรคเอดส์
และผู้ตดิเชือ้ HIV 

สนบัสนนุการด าเนินงาน
ของศนูย์เอดส์อ าเภอบ้าน
ฝาง 

20,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 1 ศนูย์ ผู้ติดเชือ้ได้รับการ 
สงเคราะห์และการ
เอาใจใสด่แูล
นอกเหนือจาก
สวสัดิการจากภาครัฐ  

ส านกัปลดั 

 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
บ้านฝาง 

2 อดุหนนุศนูย์สาธารณสขุมลู
ฐานประจ าหมู่บ้าน  

สนบัสนนุหมู่บ้าน
เก่ียวกบัการดแูล
ด้านสาธารณสขุ
มลูฐาน 

อดุหนนุงบประมาณให้
ศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน 
จ านวน 10 หมูบ้่าน 

100,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 10หมูบ้่าน ศนูย์ฯ มีงบประมาณ
น าไปใช้ในการ
บริการด้าน
สาธารณสขุมลูฐาน 

ส านกัปลดัฯ 

 
อสม.ประจ า 

หมูบ้่าน 

รวม 2   โครงการ - - 120,000 - - - -    
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2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    งบประมาณและท่ีผา่นมา    หนว่ยงาน



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

1 อดุหนนุเหลา่กาชาด
จงัหวดัขอนแก่น ตาม
โครงการสนบัสนนุภารกิจ
ของเหลา่กาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น 

เพ่ือจดัหารายได้
น าไปใช้จา่ยใน
กิจการด้านบรรเทา
ทกุข์ ชว่ยเหลือ
ราษฎร 
ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ ด้อยโอกาส  

ประชาชนผู้ประสบภยั
ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส
และเดก็นกัเรียนในเขต
พืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

10,000 
ทต.โคกงาม 

- - - ราษฎรในพืน้ท่ี
จงัหวดัขอนแก่น 

- ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ ด้อยโอกาส  
  ได้รับการ
บรรเทาทกุข์ 
- วฒันธรรม
และประเพณี 
ผกูเสี่ยวอนัดี
งามของชาว
ขอนแก่นได้
อนรัุกษ์ 

ส านกัปลดั กาชาด 
จ.ขอนแก่น 

รวม 1  โครงการ   10,000 - - -     
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2.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งบประมาณและท่ีผา่นมา    หนว่ยงาน



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

1 อดุหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านฝาง  ตาม
โครงการ สนบัสนนุงาน
ประเพณีผกูเส่ียวและงาน
เทศกาลไหม 

เพ่ือจดัขบวนงาน
ไหมและอนรัุกษ์
สืบสานประเพณี
และวฒันธรรม
ของจงัหวดั
ขอนแก่นให้คงอยู่
สืบไป 

อดุหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านฝาง ปีละ1 ครัง้ 

10,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 1 ครัง้ วฒันธรรม
และประเพณี
ผกูเส่ียวอนัดี
งามของชาว
ขอนแก่นได้
อนรัุกษ์สืบ
ทอด 

-กอง
การศกึษา 

 

ปค.อ.บ้าน
ฝาง 

 

2 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมูบ้่าน ตามโครงการ
อนรัุกษ์ประเพณีบญุบัง้ไฟ
และบญุยอดน า้  

เพ่ือเป็นการ
อนรัุกษ์ สืบทอด
ประเพณี
วฒันธรรมอนัดี
งามท้องถ่ินให้คง
อยูสื่บไป 

จดักิจกรรมประเพณี 
บญุบัง้ไฟ จ านวน 10 
หมูบ้่าน 

110,000 
ทต.โคกงาม 

- - - หมู ่1-10 ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีสว่น
ร่วมในการ
อนรัุกษ์และ
สืบสาน
ประเพณีบญุ
บัง้ไฟให้คงอยู่
สืบไป 

คณะกรรมกา
รหมูบ้่าน 

 

รวม 2   โครงการ   120,000 - - -     
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 



 
 

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

หนว่ยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุท่ีท ากรปกครอง
อ าเภอบ้านฝาง ตาม
โครงการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ(ศนูย์ตอ่สู้
เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิอ าเภอ
บ้านฝาง)(ศพส.อ.) 

เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้
ประสานพลงั
แผ่นดินในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

แกนน าผู้ประสานพลงั
แผน่ดนิให้มีความเข้มแข็ง 
และผู้จ าหนา่ยถกูลงโทษ
ตามกฎหมายอย่างจริงจงั
และเดด็ขาด 

50,000 
ทต.โคกงาม 

- - - ปัญหายา
เสพติดใน
พืน้ท่ีลดลง 

- ประชาชนร้อยละ 
90 มีความพงึพอใจ
เกิดความ 
เช่ือมัน่และตระหนกั
ถึงปัญหายาเสพตดิ 
- ผู้ ค้าผู้ผลิตที่
หลงเหลืออยูถ่กู
ขยายผลด าเนินคด ี

ส านกัปลดั ศพส.อ. 
บ้านฝาง 

2 อดุหนนุท่ีท าการปกครอง
จงัหวดัขอนแก่น 
ตามโครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จงัหวดัขอนแก่น 
(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการ
รณรงค์การป้องกนั 
ปราบปรามและ
ตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

แกนน าผู้ประสานพลงั
แผน่ดนิให้มีความเข้มแข็ง 
และผู้จ าหนา่ยถกูลงโทษ
ตามกฎหมายอย่างจริงจงั
และเดด็ขาด 

30,000 
ทต.โคกงาม 

- - - 1 ศนูย์ - ประชาชนร้อยละ 
90 มีความพงึพอใจ
เกิดความเช่ือมัน่
และตระหนกัถึง 
ปัญหายาเสพติด 
- ผู้ ค้าผู้ผลิตที่
หลงเหลืออยูถ่กู
ขยายผลด าเนินคด ี

ส านกัปลดั ศอ.ปส. 
จ.ขอนแก่น 
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    งบประมาณและท่ีผา่นมา    หนว่ยงาน



 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

3 อดุหนนุสถานีต ารวจภธูร 
บ้ านฝางตามโครงการ
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการ
ใ ช้ ย า เ ส พ ติ ด ใ น เ ด็ ก
นกัเรียน( D.a.r.e.) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การแพร่ ระบาด
ของยาเสพติดใน 
โรงเรียน 

นกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี  
5-6 โรงเรียนในเขตพืน้ท่ี
เทศบาลต าบลโคกงาม 

20,000 
ทต.โคกงาม 

- - - เด็กนกัเรียนใน
พืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบั
ปัญหายาเสพ
ติดและมีแนว
ร่วมป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหา 

ส านกัปลดั สภอ. 
บ้านฝาง 

4 อดุหนนุสถานีต ารวจภธูร 
บ้านฝางตามโครงการ
อบรมแกนน าเยาวชน
สมัพนัธ์ ต้านภยัยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัปัญหายา
เสพตดิและเพ่ือ
สร้างเครือข่ายแนว
ร่วมป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา 

นกัเรียน ในเขตพืน้ท่ี
เทศบาลต าบลโคกงาม 
 

30,000 
ทต.โคกงาม 

- - - เด็กนกัเรียนใน
พืน้ท่ีต าบล 
โคกงาม 

เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบั
ปัญหายาเสพ
ติดและมีแนว
ร่วมป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหา 

ส านกัปลดั สภอ. 
บ้านฝาง 

รวม 4    โครงการ   130,000 - - -     
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 



 
 

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดวา่
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

หนว่ยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อดุหนนุ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อดุหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอบ้านฝาง ตาม
โครงการจดังานพระราชพิธี
และรัฐพิธี 

เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุการจดั
งานพระราชพิธี
และรัฐพิธีตา่งๆ 

จดังานพระราชพิธีและรัฐ
พิธี ในวนัส าคญัตา่งๆ 

10,000 
ทต.โคกงาม 

- - - - พสกนิกรชาว
อ าเภอบ้าน
ฝางได้ร่วม
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภกัดี 

ส านกัปลดั ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
บ้านฝาง 

รวม 1  โครงการ   10,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561–2564 ) 

แบบ ผ. 03 



 
 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลโคกงามอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วยกะลกึ 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
สญัจรระหวา่งต าบล
และอ าเภอได้
โดยสะดวก  

ก่อสร้างสะพานข้าล า
ห้วยกะลกึ  จ านวน 1 
แหง่ 

2,000,000 
 

- - 
 

- 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสญัจรระหว่าง
ต าบลและอ าเภอ 

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 

2 โครงการขดุลอกล าห้วย
ใหญ่ ช่วงใต้ฝาย  Wet 
Crossing บ้านค าหญ้าแดง 
หมูท่ี่ 6  

เพ่ือให้ล าห้วย
สามารถเก็บกกัน า้ไว้
ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพ่ือการเกษตรได้
ตลอดปี 

ฝาย มข. ขนาดกว้าง 12 
เมตร  ผนงัข้างสงู  3.50  
เมตร สนัฝายสงู 2 เมตร 

733,000 
 

- - - 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 2   โครงการ - - 2,733,000 - - -    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 



 
 

 1.1  แผนงานการเกษตร 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขดุลอกล าห้วยใหญ่ 
จากท่ีนานางอไุร บ้านโนน
ค้อ ถึง หน้าฝายบ้าน 

โคกกว้างหมูท่ี่ 10 

เพ่ือให้ล าห้วยน า้
สามารถกกัเก็บน า้ไว้
ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดปี 

กว้าง 12 เมตร ยาว 
2,200 เมตร ลกึเฉล่ีย 
2.50 เมตร หรือรวม
ปริมาตรดนิขดุไมน้่อย
กวา่ 52,206.25 
ลกูบาศก์เมตร 

1,904,000 
 

- - - 1 แหง่ แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 

2 โครงการก่อสร้างถนน
ส าหรับน า้ล้นผา่น Wet 

Crossing  บ้านโนนค้อ 
หมูท่ี่ 2 

-เพ่ือให้ประชาชนใช้ใช้
สญัจรไปมาได้ 
-ล าห้วยน า้สามารถกกั
เ ก็ บ น ้ า ไ ว้ ใ ช้ ใ น
การเกษตรได้ตลอดปี 

กว้าง 4 เมตร ยาว 25
เมตร  

1,312,000 
 

- - - 1 แหง่ -ประชาชนสามารถใช้
สญัจรผา่นไปมาได้
โดยสะดวก 
-แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
ส าหรับน า้ล้นผา่น Wet 

Crossing โคกงาม  
หมูท่ี่ 4 

เ พ่ื อ ใ ห้ ล า ห้ วยน า้
สามารถกกัเก็บน า้ไว้
ใช้ในการเกษตรได้
ตลอดปี 

กว้าง 4เมตร ยาว 25
เมตร  

1,312,000 
 

- - - 1 แหง่ -ประชาชนสามารถใช้
สญัจรผา่นไปมาได้
โดยสะดวก 
-แหลง่น า้สามารถเก็บกกั
น า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพื่อการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 

รวม 3   โครงการ - - 4,528,000       
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทางน า้ล้น
ผา่น (Wet Crossing)  
บ้านดงเย็น หมูท่ี่ 7 

เ พ่ื อ ใ ห้ ล า ห้ ว ย
สามารถเก็บกกัน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและใช้
เ พ่ือการ เกษตรไ ด้
ตลอดปี 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 
4 เมตร ยาว 25 เมตร  

 

- 1,312,000 
 

- - 
 

1 แหง่ -ประชาชนสามารถใช้
สญัจรผา่นไปมาได้
โดยสะดวก 
-แหลง่น า้สามารถเก็บกกั
น า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งและใช้
เพื่อการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ  

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 

รวม 1   โครงการ - -  1,312,000      
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561–2564 ) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลโคกงามอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

แบบ ผ 05 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและสามารถทางการแข่งขัน 
 1.1  แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขดุลอกล าห้วย
มว่งตอนบนบ้านโนนค้อ 
หมูท่ี่ 2 

 

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตรได้
ตลอดปี 

กว้าง12 เมตร ยาว 200 
เมตร ลกึเฉลี่ย 2.5เมตร 
หรือรวมปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกวา่ 4,706.25 
ลกูบาศก์เมตร 

168,000 
 

- - - 200 เมตร แหลง่น า้สามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ในฤดู
แล้งและใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกล าห้วย
สาธารณะ บ้านปากช่อง  
หมูท่ี่ 5 

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตรได้
ตลอดปี 

นาดกว้าง 12 เมตร  ยาว  
470เมตรลกึเฉลีย่2.50เมตร 
หรือปริมาตรดินขดุพร้อม
ปรับเกลีย่ตกแตง่คนัคไูมน้่อย
กวา่ 11,593.75 ลกูบาศก์
เมตร 

414,000 
 

- - - 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

3 โครงการขดุลอกล าห้วย
ใหญ่ชว่งใต้อา่งเก็บน า้
ห้วยใหญ่ บ้านโคกงาม 
หมูท่ี่ 4,8   

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถ
เก็บกักน า้ไว้ใช้ในฤดู
แ ล้ ง แ ล ะ ใ ช้ เ พ่ื อ
การเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 
900 เมตร ลกึเฉล่ีย 1.50 
เมตร หรือรวมปริมาตรดนิ
ขดุพร้อมตกแตง่คนัคไูม่
น้อยกวา่ 13,467 ลกูบาศก์
เมตร 

482,000 
 

- - - 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ใน
ฤดแูล้งและใช้เพ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองชา่ง 

4 โครงการขดุลอกล าห้วย
ใหญ่ ช่วงใต้ฝาย  Wet 
Crossing บ้านค าหญ้า
แดง หมูท่ี่ 6  

เพ่ือให้ล าห้วยสามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ในฤดู
แล้งและใช้เพ่ือ
การเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 
850 เมตร ลกึเฉลี่ย  1.50  
เมตร หรือรวมปริมาตรดินขดุ
พร้อมตกแตง่คนัคไูมน้่อย
กวา่ 13,367.25 ลกูบาศก์
เมตร 

478,000 
 

- - - 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถ
เก็บกกัน า้ไว้ใช้ใน
ฤดแูล้งและใช้เพ่ือ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขดุลอกหนอง
แหนบ้านโคกกว้าง  
หมูท่ี่ 10  

-เพ่ือให้แหลง่น า้กกัเก็บ
น า้ใช้ส าหรับอปุโภค
และเพ่ือการเกษตร 
-เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแ ล้ ง ใ ห้กับ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 63 เมตร  
ยาว 66 เมตร ลกึเฉล่ีย 4 
เมตร  หรือรวมปริมาตรดิน
ขดุไมน้่อยกวา่ 14,696 
ลกูบาศก์เมตร 

699,000 
 

- - - 1 แหง่ ประชาชนมีน า้ใช้
ส าหรับอปุโภค
และเพ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
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ท่ี 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวา่ 
จะได้รับ 

 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดนิขนาดใหญ่  
บ้านโคกงาม หมูท่ี่ 8 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
น า้ประปาท่ีได้
มาตรฐานใช้อยา่ง
เพียงพอ 
-เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน า้ส าหรับ
อปุโภคบริโภคให้กบั
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประผิวดิน
ขนาดใหญ่ บริเวณฝายน า้
ล้นล าห้วยใหญ่จ านวน 1 
แหง่ 

3,696,000 
 

- - - 1 แหง่ -ประชาชนมีน า้ใช้
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและ
สะอาด    
- 

กองชา่ง 
เทศบาลต าบล
โคกงาม 

7 โครงการขดุลอกหนองฝาย
ใหมบ้่านโสกดัง่  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือให้ล าห้วยน า้
สามารถกกัเก็บน า้ไว้ใช้
ในการเกษตรได้ตลอดปี 

ขนาดกว้าง 100 เมตร  
ยาว 200 เมตรลกึเฉลี่ย 3
เมตร หรือรวมปริมาตรดินขดุ
ไมน้่อยกวา่ 57,354 
ลกูบาศก์เมตร 

   - - 3,576,000 
 

- 1 แห่ง แหลง่น า้สามารถเก็บ
กกัน า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง
และใช้เพื่อการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

เทศบาลต าบล
โคกงาม 

รวม      6   โครงการ - - 6,165,000 - 3,576,000 - - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561–2564 ) 
เทศบาลต าบลโคกงามอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์ 
งบประมาณและท่ีผา่นมา  

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

โครงการจดัซือ้รถยนต์ 
บรรทกุขยะ 

- 2,500,000 - - ส านกัปลดัฯ 

2 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

โครงการจดัซือ้รถกระเช้า 
 

- - 2,300,000 - ส านกัปลดัฯ 

3 บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซือ้เก้าห้องประชมุสภาฯ 
จ านวน 42 ตวั 

- 100,000 - - ส านกัปลดัฯ 

4 บริหารงานทัว่ไป 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซือ้เก้าอี ้
-ระดบับริหาร จ านวน  2 ตวั  
-ระดบัวิชาการ จ านวน 5 ตวั 

-  
26,000 
20,000 

- - ส านกัปลดัฯ 

5 บริหารงานทัว่ไป 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์(แบบ
ตัง้โต๊ะ) จ านวน 5 เคร่ือง 
จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

- 90,000 
 

50,000 

- -  

แบบ ผ. 08 



 
 

พกพา จ านวน 2 เคร่ือง 
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ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ์ 
งบประมาณและท่ีผา่นมา  

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จดัซือ้เคร่ืองขยายเสียง 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 100,000 - - ส านกัปลดัฯ 

7 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้าแบบ
สะพาย จ านวน 3 เคร่ือง  

- 25,000 - - ส านกัปลดัฯ 
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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
--------------------------- 

1. การติดตามและประเมินผล 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด      10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์       5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์       5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์    5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 คะแนน 
(8) แผนงาน       5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ      5 คะแนน 
คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
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2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 



 
 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12    5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
3.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด        10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์         5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์        5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์      5 คะแนน 
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(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์        5 คะแนน 
(8) แผนงาน          5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ         5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน



 
 

ท้องถิ่น  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลต าบลโคกงามใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ  
     Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
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(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10)  
       หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
- เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
- วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
- ผลกระทบ (Impact) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

1. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง 
2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3. ก าหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง 
4. ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน  ท้องถิ่นทราบภายในเดือน

เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 



 
 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              ( 

Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
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(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)      

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสี่ปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของ
แผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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3.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล    

1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ  
  2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญในการ
น ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด
ความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ 
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data 
analysis) ด้วย 

การน าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 
2559  

3.3 การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  1. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

การแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโคกงามใช้แบบรายงาน ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดเป็นแนวทางไว้  โดยการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
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2. แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร 



 
 

  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้

ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
   แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
แต่ละยุทธศาสตร์ 

เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ในการใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินโครงการต่างๆ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล อาจจะก าหนดรูปแบบหรือวิธีการแตกต่างๆ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ โดยถือเป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะก าหนดได้เอง  โดยไม่ถือว่าขัดหรือแย้งกับวิธีการ
ประเมินในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ก าหนดไว้แต่อย่างใด  การก าหนดรูปแบบไว้เป็นเพียงแนวทาง
ตัวอย่างหรือหากกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะก าหนดรูปแบบในการประเมินมาในภายหลัง
ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยถือว่าชอบด้วยวิธีการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  ฉบับนี้แล้ว 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

 


