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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

*************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน          (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ใน
คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  เรียบร้อย
แล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  วันที่  
๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ฉะนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ 24 และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.      ๒๕61 จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม   
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 

(นายสมนึก  เลี้ยงพรม) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองขาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 
  เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการด าเนินกจิการ
ของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ขอขอบคุณท่านและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่  ๑   
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

ค าขวัญ  
ถิ่นวัวสวย  รวยน้ าใจ 

           ใกล้ล าช ี          มีวัฒนธรรม 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองขาม  ห่างจากอ าเภอคอนสวรรค์ ระยะทาง  12  กิโลเมตร โดย 

ได้รับการจัดต้ัง เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 เนื้อที่  มีพื้นที่ประมาณ  23,137  ไร่ หรือประมาณ  46  
ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอื่นๆ ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดกับ  ต าบลบ้านโสก   อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต ้  ติดกับ  ต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จงัหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลท่านางแนว  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแกน่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  ต าบลห้วยบง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดชัยภูมิ 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลหนองขามมีพื้นที่สูงทางด้านตะวันตกแล้วค่อยลาดเอียงต่ าลงเล็กน้อย แล้วค่อยสูงข้ึนตอนกลาง และ 

จะลาดต่ าลงเรื่อย ๆ ทางด้านตะวันออกจนเป็นที่ราบลุ่ม 
 
     ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลหนองขาม มีลักษณะอากาศร้อนช้ืน ฝนตก  มีพายุรุนแรงเป็นบางครั้ง  มีฤดู ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่
ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดใน ฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และ
ช่วงฝนสลับกับช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 
       ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ต าบลหนองขามมีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินร่วนปนทราย และในบางพื้นที่จะเป็นแบบดิน
ด า เหมาะแก่การเพาะปลูกจะได้ผลดี ท าอาชีพทางการเกษตร 
 
       ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าในต าบลหนองขามเป็นลักษณะของแหลง่น้ าทีเ่กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ล าห้วย บึง 
หนอง และแหลง่น้ าทีส่ร้างข้ึน ได้แก่ ฝาย บ่อน้ าตื้น บ่อโยก (บาดาล)  
 
 
 



 

       ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม ้
  ต าบลหนองขามไม่มีแหล่งป่าไม้ แต่จะมีไม้ยืนต้นที่มีการปลูกตามไร่นาและพื้นที่ว่างเปล่าของราษฎร 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้สะเดาและไม้ยูคาลิปตัส 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
      ๒.๑ เขตการปกครอง 

ต าบลหนองขาม ประกอบไปด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้ 
- หมู่ที่ 1  บ้านฝาย  นายวิชิต   ดังยางหวาย      ผู้ใหญ่บ้าน 
    นายไพฑูรย์  ขันธบูลย์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
    นายสุภาส  ประภายนอก      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง  
            นายค าพัด    ดังยางหวาย      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
- หมู่ที่  2  บ้านดอนไข่ผ า  นายธีระวัฒน์   ทองรัศม ี      ผู้ใหญบ่้าน 
    นายวรปรัชญ์    ค าเติม      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายสุนทร สิทธิค า      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
- หมู่ที่  3  บ้านฝาย  นางพิมประภา   บัตรมาตร ์   ผู้ใหญบ่้าน 
    นายวิชิต   ดีวิเศษ        ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายบัญชา   เจนชัยภูมิ      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
-หมู่ที่  4   บ้านโนนแต ้  นายสมภูมิ ชัยศัตรา      ผู้ใหญบ่้าน 
    นายเอกวัฒน์  ชาวเมือง      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายสุพล  บุญโนนแต้      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  
- หมู่ที่  5  บ้านหนองตาไก ้ นางหนูลกัษณ์  สุสมบูรณ์      ผู้ใหญ่บ้าน 
    นางสามใบ  โพธ์ิทอง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
    นายพรพิชัย    คลาดสนิท     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
- หมู่ที่  6  บ้านหนองฉิม  นายบรรทม  ทองโปรย      ผู้ใหญบ่้าน 
    นายสุริยา   หาญละคร      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายบุญมี  เลี้ยงพรม      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
- หมู่ที่  7  บ้านหนองขาม นายแสงทอง  ทองงาม      ก านันต าบลหนองขาม 
    นายธรรมรงค์   ธงภักดิ์      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นางสลิิณี    ชาติศรี      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายบรรจง  ทองจ ารูญ      สารวัตรก านัน 
- หมู่ที่  8  บ้านโนนทอง  นางศิริพรรณ   สีหอน      ผู้ใหญบ่้าน 
    นางนิภา  ทุมที       ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นางวาสนา   บุญโนนแต้       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
- หมู่ที่  9  บ้านโนนแต ้  นายหิรัญ     บุญโนนแต้       ผู้ใหญ่บ้าน 
    นายฆ้อง  โสชีวิต           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
    นาธนพงษ์   เทียมทะนงค ์     ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
 
 



 

- หมู่ที่  10  บ้านภูดิน  นายล้อม   ประดบัแก้ว      ผู้ใหญบ่้าน 
    นางค าผัด  เจนชัยภูม ิ      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นางสาวจันฟอง  พรมวิเศษ     ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
- หมู่ที่  11  บ้านหนองตาไก้   นายสิทธิผล  ชัยมงคล     ผู้ใหญบ่้าน 
    นางจ าลองลักษณ์  อาจประจักษณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 
    นายธนา  ตรีธันวา      ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านฝ่ายปกครอง 

 
      ๒.๑ การเลือกต้ัง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองขาม มีเขตพื้นที่ทัง้หมด  11  หมูบ่้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างด ี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6  ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 3,205 คน จากผู้มสีิทธิเลือกตัง้ทั้งสิ้น  4,074   
คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.67  จ านวนผู้มาใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 3,201 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตัง้ทั้งสิ้น  4,074  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.57   
 
๓. ประชากร 
     ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลหนองขาม มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๒1๘  คนแยกเป็นชาย ๒,๕51  คน เป็นหญิง  
๒,๖6๗  คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,๖72 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1๑๓ คน/ตาราง
กิโลเมตร 
  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
บ้านฝาย ๑ ๑๘7 ๓๐9 ๓๒๑ ๖30 
บ้านดอนไข่ผ า ๒ ๑๔5 ๒๔3 ๒7๒ ๕๑5 
บ้านฝาย ๓ ๑๙4 ๓๒6 ๓๔6 ๖๗๒ 
บ้านโนนแต ้ ๔ ๑90 ๒๙0 ๓๐0 ๕๙0 
บ้านหนองตาไก้ ๕ ๑90 ๒๕8 ๒58 ๕๑๖ 
บ้านหนองฉิม ๖ 100 ๑19 ๑๑4 ๒33 
บ้านหนองขาม ๗ ๑๘4 ๒๕4 ๒๖7 ๕21 
บ้านโนนทอง ๘ ๑๔9 ๒09 ๒29 ๔38 
บ้านโนนแต ้ ๙ ๑๔๙ ๒15 ๒๒9 ๔44 
บ้านภูดิน ๑๐ ๕4 ๑๐7 87 ๑๙4 
บ้านหนองตาไก้ ๑๑ ๑30 ๒21 ๒๔๔ ๔65 

รวม ๑๑ ๑,๖72 ๒,๕51 ๒,๖6๗ ๕,๒18 
 ***ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอคอนสวรรค์ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕62*** 
 
 
 
 



 

     ๓.2 ช่วงอายแุละจ านวนประชากร 
รายการ ชาย หญิง หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 480 484 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,669 1,695 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 410 499 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,559 2,678 รวมท้ังสิ้น 5,237 คน 

 ***ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอคอนสวรรค์ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕61*** 
 
๔.สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 

๑.โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    4    แห่ง ดังนี ้
    ๑.โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)  
    ๒.โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ (วิทยากร)  
   ๓.โรงเรียนบ้านฝาย 
                                                                                                                                 
   ๔.โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  
 ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   2  แห่ง 
   ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองขาม  
   ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝาย หมู่ที่ 1,3 
  ๓.ที่อ่านหนงัสอืพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน จ านวน    2    แห่ง 
       ๑.สถานที่ บ้านหนองตาไก้   หมู่ที่  5 
       ๒.สถานที่ บ้านโนนแต้        หมู่ที่  4 

๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบ  จ านวน    1    แห่ง 
      ๕. ศูนย์อินเตอรเ์น็ตประจ าต าบล  จ านวน    ๑    แห่ง 

 
 ๔.๒  สาธารณสขุ 
       ๑.รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฝาย  จ านวน    1    แห่ง 

              ที่ตั้ง ติดกับ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองขาม 
๒.ร้านขายยาแผนปจัจบุัน ส่วนใหญ่มักมีขายตามร้านค้าในหมู่บ้าน 
๓.อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100 % 
๔.แพทย์ประจ าต าบล   จ านวน    ๑    คน 
๕.อสม.(ประจ าหมู่บ้าน)   จ านวน   ๘๗   คน 
 

           ๔.๓ อาชญากรรม 
๑. สถานีสายตรวจ (ที่พักสายตรวจ) จ านวน    1   แห่ง 
 

           ๔.4 ยาเสพติด 
๑. สถานีสายตรวจ (ที่พักสายตรวจ) จ านวน    1   แห่ง 



 

           ๔.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- 
 

๕.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  ๑.มีทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ  หมายเลข  2065  เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านต าบล 
หนองขาม หมู่ที่  4 และหมูท่ี่  9 
  ๒.เส้นทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข  2054  เป็นถนนลาดยางมาตรฐานผ่านต าบล 
หนองขาม หมู่ที่  5,6,7,10  และหมู่ที่  11 
  ๓.ถนน รพช. 11060  เป็นถนนลาดยางผ่านต าบลหนองขาม  หมู่ที่ 1,2,3,8,10 
 
 ๕.๒ การไฟฟ้า 

ต าบลหนองขามมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนครบทกุหมู่บ้าน 
 

๕.๓ การประปา 
  ต าบลหนองขามมีประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๙  แห่ง ดังนี ้
   ๑.บ้านฝาย หมู่ ๑     จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๒. บ้านดอนไข่ผ า หมู่ ๒ จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๓. บ้านฝาย หมู่ ๓    จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๔. บ้านโนนแต้ หมู่ ๔,๙,๘ จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๕. บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๕ จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๖. บ้านหนองฉิม หมู่ ๖  จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๗. บ้านหนองขาม หมู่ ๗    จ านวน   ๑ แห่ง 
   ๘.. บ้านภูดิน หมู่ ๑๐ จ านวน  ๑  แห่ง 
   ๙. บ้านหนองตาไก้ หมู่ ๑๑ จ านวน  ๑  แห่ง 
 
          5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 
 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์เอกชน   1  แห่ง          

 
 
 
 
 
 
 



 

๖.ระบบเศรษฐกิจ  
๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
ท าไร่มันส าปะหลัง ไร่อ้อย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์  และค้าขาย  โดยจ าแนกการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

- เกษตรกรรม – ท านา      4๒.79 % 
- เกษตรกรรม – ท าไร่       ๐.๐๒ % 
- เกษตรกรรม – ท าสวน     0.0๒ % 
- เกษตรกรรม – ประมง     0.0๐ % 
-เกษตรกรรม – ปศุสัตว์     0.0๐ % 
- รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ๒.๓๖ % 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ     0.๐๙ % 
- พนักงานบริษัท      ๐.๔๔ % 
- รับจ้างทั่วไป    2๘.๕๘ % 
- ค้าขาย       1.6๒ % 
- ธุรกิจส่วนตัว       0.7๔ % 
- อาชีพอื่น       0.๕๐ % 
- ก าลังศึกษา    18.๗๓ % 
- ไม่มีอาชีพ      4.๑๐ % 

   *ข้อมูลจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบลจ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ ปี๒๕๕๙* 
          6.2 การประมง 

- 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลหนองขาม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกระบือ  

 
          6.4 การบริการ 

- 
 

          6.5 การท่องเท่ียว 
- 

 
๖.6  อุตสาหกรรม 
- 
6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
       - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    4   แห่ง 

- ร้านขายของช า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านของช าภายในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ตามหมูบ่้านต่าง ๆ  



 

- โรงสีข้าว มีกระจายตามหมู่บ้าน ซึง่ใช้สีข้าวบริโภคในครัวเรือน จ านวน  14   แห่ง 
- ตลาดนัดโคกระบือ จ านวน    1   แห่ง 

 - โรงอิฐแดงสถานที ่ จ านวน ๒ แห่ง 
  - ที่นอนนุ่นใหม ่บ้านฝาย หมู่ ๓ 
  - โรงสับไม ้สถานที่  บ้านหนองฉิม  หมู่ 6 
          6.8 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่อ้อย ไร่มัน
ส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้าง 
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถอืศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลหนองขามจะนับถือศาสนาพทุธ ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ สถาบันและ
องค์กรทางศาสนา ได้แก่ 

- วัด/ ส านักสงฆ์ จ านวน    8   แห่ง 
วัดศรีดาวเรือง  บ้านฝาย  หมู่ที่  1 
วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านฝาย  หมู่ที่   3 
วัดธรรมวาส  บ้านดอนไข่ผ า  หมู่ที่  2 
วัดบ้านโนนแต ้ บ้านโนนแต้  หมู่ที่  4, 9 
วัดศิริภูมิชัย            บ้านหนองตาไก้  หมูท่ี่  5, 6, 11 
วัดนรเทพหนองขาม  บ้านหนองขาม  หมูท่ี่  7 
วัดพุทธิสาร  บ้านโนนทอง   หมู่ที่  8 
วัดบ้านภูดิน  บ้านภูดิน       หมู่ที่  10 

- อุโบสถ  จ านวน  4  แห่ง    ไดแก้  หมู่  1,6,7, 9 
 

 ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  งานประเพณีท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ของทุกปี   
- งานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 
-  งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผูสู้งอายุ    
-  งานประเพณีบญุบัง้ไฟ  

  - งานประเพณีท าบุญวันออกพรรษา                     
 - งานประเพณีลอยกระทง   

   
 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชากรในต าบลหนองขามจะใช้ภาษาท้องถ่ินในการสือ่สาร และใช้ภาษากลางในการติดต่อ
ราชการหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถพูดได้ทั้งสองภาษา  
 
 ๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพื้นเมอืงในต าบลหนองขาม ได้แก่ การทอผ้าซิ่นโทเร ทอผ้าไหม ทอเสื้อกก และการเลี้ยงโค 



 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ต าบลหนองขามมีแหล่งน้ าทัง้จากธรรมชาติและก่อสร้างข้ึน เพื่อใช้ส าหรบัการอปุโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตร แต่ก็ยังประสบปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง เนื่องจากต าบลหนองขามไมม่ีภูเขา และป่าไม้ แต่จะมีเพียง
ต้นไม้ขนาดใหญ่ตามไร่นาของราษฎรจ านวนเล็กนอ้ยเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบรหิารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพฒันาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพการผนกึก าลังปอ้งกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและ
น้ า 

(8) การปรบักระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่นส่งเสริม

การค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้
ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่ งยืนที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็น
ต้นและภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชมชน ได้แก่  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าว
ไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมือง โดยพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดนพัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพฒันาคลสัเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 



 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลก สร้างความเปน็หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ นานาประเทศ สงเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธรกิจส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของความสมัพนัธ์ของประเทศ
ไทยและกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
ต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต 
(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร้างเสรมิให้คนมสีุขภาวะที่ดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเ้ออต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
(2) การพฒันาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสงูวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(5) การพฒันาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนนุการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มในทกุภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตัวให้พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรบัปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพฒันาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบรูณาการ 
(5) การพฒันาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัตริาชการ 
(6) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 



 

(7) การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับขอบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพฒันาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร 
ที่มีหน้าทีเ่สนอความเห็นทางกฎหมายใหม้ีศักยภาพ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 



 

  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 



 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล   
เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบรหิารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพฒันา สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรปูแบบการพฒันาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลใหจ้ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาทีส่มดลุ 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี ้
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 



 

  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการ เกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลอิินทรีย์ในทุ่งกลุาร้องไหเ้พื่อการสง่ออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตสูู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางทอ่งเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟลูุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามลูตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหมโดยมีรายละเอียดดังนี้  



 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสมีา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สรุินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑(ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกข้ันตอน  ตั้งแต่การรวบรวม
และจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์
รวม กลยุทธ์ ตัวช้ี วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่ มจั งห วัดภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเทีย่ว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน 
เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์๓๐ประเด็นหลกั๗๙แนวทางการด าเนินการคือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็นหลัก ๒๐

แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ประเด็น

หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕แนวทางการด าเนินการ 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิพ.ศ. 2557 - 2560 ในปีพ.ศ. 2555 ได้น าข้อมูลพื้นฐานที่

ส าคัญซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้านโดยมีข้อมูลบ่งช้ีที่ส าคัญผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมาการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาความต้องการของประชาชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์อาเซียนและการประเมินสภาวะ
แวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจา
กัดเมื่อนาข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้วจึงได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจงัหวัด
ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคในจังหวัดชัยภูมิส่วนท้องถ่ินองค์กรภาคเอกชนชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวน



 

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์หลัก
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2557 - 2560 ดังนี ้

1. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ 
1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 
1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนเิวศที่มีคุณภาพ 
1.3 เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินคุณภาพ 

2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

3. พันธกิจ 
3.1 พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใหม้ีประสทิธิภาพและยั่งยืนรองรบั

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2 พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
3.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหม้คีวามสมบรูณ์และยัง่ยืน 
3.4 สร้างสังคมอยู่ดีมสีุขเข้มแข็งพึง่พาตนเองได้ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4. เป้าประสงค์รวม 
4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
4.2 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
4.3 ประชาชนมีคุณภาพครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 
4.4 สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบรูณ์และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ๔๐ของพื้นทีจ่ังหวัด 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)  
5.1 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
5.2 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
5.3 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
5.4 สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จงัหวัดเพิม่ขึ้น 
5.5 จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน 
2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
4. สินค้าและบริการมีมลูค่าเพิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสาปะหลังและอ้อย 
3. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 



 

5. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของมลูค่าสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์และแนวทาง 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

1.1.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน 

1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่กลางและเล็กเพื่อบรรเทาอุทกภัยภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ า 

1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตรได้แก่ข้าวมันสาปะหลังอ้อยโรงงานพริกยางพาราตลอด

ห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาดและเครือข่ายสินค้าเกษตร 
1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้าน
การตลาด 

1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง 
1.2.3 ส่งเสริมและพฒันาการปลกูหม่อนเลี้ยงไหมเพือ่ให้ไดผ้ลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
1.2.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด 
1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ

ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมเพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน

สนับสนุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 
1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตรและ

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
1.2.9 ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่รกร้างว่างเปล่าและ

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานธรรมชาติอื่น 
1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
 

1.3 พัฒนาเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร 
1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด ารเิกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์และการท า

เกษตรยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดินเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กบั
เกษตรกร 



 

1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

1.4 พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรและการถือครองท่ีดิน 
1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิโดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน

ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิ/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินและประชาชนที่

ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม 
1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมทั้งเขต

เกษตรเศรษฐกิจและการจัดท าผังเมืองและผังชุมชน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 
2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่มีศักยภาพของจังหวัดเช่นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานอุตสาหกรรมสิ่ง ทอและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตการขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอื่นๆอย่างเป็นระบบ 

2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า  (Cluster และ Supply 
Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ 
2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทางานภาคอุตสาหกรรมและมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน 

2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานการ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงานจัดระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน 

2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบ
ค่าจ้าง 

2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานแรงงานสัมพันธ์มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 



 

2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมกับความต้องการของภาคเอกชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมการทาเหมืองแร่โปแตชและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ 
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ 
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ให้มีคุณภาพ 

3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 

3.1.2 ส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ 

3.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดง
สินค้าและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินองค์ความรู้
เอกลักษณ์วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้ามีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองได้ 

3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายดา้นการตลาด 
3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุม

สินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิด
ความเข้มแข็งและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

3.2.2 สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทาง
ทางการค้าและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

 

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น 
2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมลูค่าเพิม่ขึ้น 
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพฒันาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
2. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวช้ันน าของภาคอีสาน 



 

1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัยตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

1.3 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทกุฤดูกาล 
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 

2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสรา้งคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและปริมาณทีเ่พียงพอ 
2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและบริการเพื่อพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์

จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงข้อมูลการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติเพื่ออ านวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน 

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชุมชนและวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

3.2 สนับสนุนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 

3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
2. การใช้พลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบรูณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิม่ขึ้น 
2. สัดส่วนพื้นทีป่่าที่ได้รบัการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
3. ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 



 

4. ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการภัยพบิัต ิ
5. ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและทุกภาคส่วนใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมรวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ 

1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด 
1.4 พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินการแก้ไขปัญหาดินเค็มดินขาดอินทรียวัตถุและการชะล้าง

พังทลายของหน้าดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถ่ินในการจัดการน้ าและการจัดท า

แผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถ่ินอ าเภอและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า 

2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินและชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2.2 ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.3 เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถ่ินในการก าจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ชุมชน 

2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นทีอ่นรุกัษ์ที่
มีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการอนุรักษ์
การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถ่ินและพืชพื้นบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.7 ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนและท้องถ่ินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถ่ินในการใช้
พลังงานทดแทนการผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้างเพื่อสร้างรายได้และลด
รายจ่ายด้านพลังงาน 

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.1 การจัดท าแผนที่เพื่อบ่งช้ีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้านต าบลอ าเภอและจังหวัดโดยจัดลาดับ

ความส าคัญพื้นที่เสี่ยงเพื่อก าหนดแนวทางเฝ้าระวังและแนวทางบรรเทาและป้องกันผลกระทบ 
3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคตโดยให้

ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ 



 

3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัครโดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล 

3.4 สนับสนุนภาคเอกชนสถานประกอบการโรงเรียนและท้องถ่ินให้มีการเตรียมความพร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติและการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบเพื่อสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิด ข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มข้ึน 
2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
3. สังคมชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพิม่สงูข้ึน 
4. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
5. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 
 

กลยุทธ์และแนวทาง 
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.1 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ประชาชนรวมทั้งร่วมกับครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษาในการสร้างค่ านิยมครอบครัวอบอุ่นและการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน าความรู้ 

1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถ่ินและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและฟื้นฟูเผยแพร่สืบ
สานคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม 

1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออกเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินร่วมกับชุมชน
สามารถวางและจัดท าผังเมืองการจัดบริการข้ันพื้นฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 



 

1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภา
วัฒนธรรมต าบล 

1.7 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงาม 

1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยการจัดกิจกรรม

และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและนาวิทยาศาสตร์ทางการ

กีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาการศึกษา 

2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินในการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมวัฒนธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตลอดจน
สร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย 

2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มุ่งสู่สากลพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

2.4 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้พิการรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการและช่วยเหลือ
ทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถ่ินทักษะอาชีพสู่ชุมชนรวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน 

2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

3. การพัฒนาการสาธารณสุข 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3.2 พัฒนาระบบบริการวิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพรวมทั้งพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อรองรับการขยายภารกิจในการ

ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเช่ือมโยงการดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 



 

4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 

4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาชุมชน
ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 

4.4 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ให้มีการบริหารจดัการทีด่ี  ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุกเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มจีิตสานึกสาธารณะมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล
และทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน 

5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยมจรรยาบรรณของข้าราชการในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมจริยธรรมมี
ความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชนต าบลและอ าเภอให้สามารถเช่ือมโยง
กับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ 

6. การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชนการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในทุกๆด้านด าเนินการป้องกันมิให้กลุ่มเสีย่งตกเปน็

เหยื่อของยาเสพติดตลอดจนบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6.3 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ 

6.4 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุกเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรม 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2560 -2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 พันธกิจสง่เสรมิการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  



 

เป้าประสงค์  
  1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
  2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ินได้รบัการสืบสานคุณค่า 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของท้องถ่ิน 
   2. ร้อยละของเดก็และเยาวชนที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงเพิ่มข้ึน 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด อปท. ที่มผีลการประเมนิคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. ระดับผลการประเมินความคงอยู่และการสบืสานคุณค่าด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน 
 ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
พันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 

 เป้าประสงค์  
  1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
  2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ร้อยละของผูเ้จบ็ป่วยด้วยโรคส าคัญทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง 
   2. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึ้น 
   3. ร้อยละของคดีความด้านยาเสพติดต่อปลีดลง 
   4. ร้อยละของคดีความด้านอาชญากรรมต่อปีลดลง 
 ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
พันธกิจพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

 เป้าประสงค์  
  1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สงูข้ึน 
  2. สินค้าการเกษตรทีเ่ป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไรสู่งข้ึน 
 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิม่มากข้ึน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ร้อยละของแปลงข้าวหอมมะลิมาตรฐาน GAP เพิ่มข้ึน 
   2. ร้อยละของผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่เพิม่ขึ้น 
   3. ร้อยละของผลผลิตออ้ยโรงงานต่อไร่เพิม่ขึ้น 



 

   4. ร้อยละของผลผลิตพริกต่อไร่เพิม่ขึ้น 
   5. ร้อยละของผลผลิตยางพาราต่อไร่เพิม่ขึ้น 
   6. จ านวนเกษตรกรทีเ่ลี้ยงโคเนื้อพันธ์ุโคราชวากิว 
   7. จ านวนเกษตรกรทีเ่ลี้ยงไก่บ้านโคราช 
   8. ร้อยละของรายได้เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการข้าวหอมมะลิเพิม่ขึ้น 
   9. ร้อยละของรายได้เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการมันส าปะหลังเพิ่มข้ึน 
   10. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการอ้อยโรงงานเพิ่มข้ึน 
   11. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพรกิเพิม่ข้ึน 
   12. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการยางพาราเพิ่มข้ึน  
   13. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการโคเนื้อพนัธ์ุโคราชวากิวเพิ่มข้ึน 
   14. ร้อยละของรายไดเ้กษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการไก่บ้านโคราชเพิ่มข้ึน 
  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสนิค้าและ
บริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
พันธกิจพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์  
  1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จงัหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ร้อยละนกัท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มข้ึน 
   2. ร้อยละของเงินรายได้จากการท่องเที่ยวต่อปเีพิ่มขึ้น 
  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
พันธกิจสง่เสรมิการอนุรักษ์และใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า 

 เป้าประสงค์  
  1. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
  2. ท้องถ่ินมรีายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทน 
 3. ชมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. จ านวนวิสาหกจิชุมชนที่น าพลงังานสะอาดมาใช้ 
   2. จ านวนครัวเรือนที่น าพลงังานสะอาดมาใช้ 
   3. ร้อยละของรายได้ทีเ่กิดจากการผลิตและจ าหน่ายพลงังานทดแทนของชุมชนเพิม่ขึ้น 
   4. ระดับผลการประเมินชุมชนในด้านความตระหนกัและใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 



 

  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
แบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

พันธกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
 เป้าประสงค์  
  มีมูลค่าการค้าสงูในเขตการพัฒนาพเิศษของจงัหวัดชัยภูมิ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   มูลค่าซื้อขายในเขตการพฒันาพิเศษ 
  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและ
บริการ สร้างมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
พันธกิจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
 1. มีพื้นที่ป่าไมเ้พิ่มข้ึน 
 2. ปริมาณน้ าเพื่อการเกษตรเพิม่ขึ้น 
 3. ปัญหาปรมิาณขยะชุมชนลดลง 

 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 

   1. ร้อยละของพื้นทีป่่าไม้เปรียบเทียบกบัพื้นทีจ่ังหวัดเพิม่ขึ้น 
   2. ร้อยละของปริมาณน้ าที่ใช้ในภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อปเีพิม่ขึ้น 
   3. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะของชุมชน 
  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
พันธกิจบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์  
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขีดความสามารถสงูในการใหบ้รกิาร 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   1. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการ 
   2. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (competency) เฉลี่ยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

   3. ระดับผลการประเมินการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 
  ความเช่ือมโยง   
   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

" เพิ่มรายได้   ขยายโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาสังคม   
ปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน และสง่เสริมอาชีพเกษตรกรรรม " 

พันธกิจการพัฒนา 
           พันธกิจที่ 1การยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 

พันธกิจที่2ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
พันธกิจที่3ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์

และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์  เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
พันธกิจที่4ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ 
พันธกิจที่5ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนา

โรงเรียนให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน 
พันธกิจที่6ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจที่7การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการเองได้และมี 
ประสิทธิภาพ 
๓. ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 
๕. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบทอด 
๖. การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

2.4 ตัวชี้วัด 
๑. การเพิ่มข้ึนของเส้นทางจราจรและความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางจราจร 

 ๒. การมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 ๓. จ านวนแหล่งกักเก็บน้ าได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 



 

 ๔. การเพิ่มข้ึนของกลุ่มอาชีพ 
 ๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
 ๖. ร้อยละของการน าวิธีการสหกรณ์เข้ามาด าเนินงานในกลุ่มอาชีพ/เศรษฐกิจ 
 ๗. ประชาชนรู้จักการออกก าลังกายเพิ่มข้ึน 
 ๘. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
 ๙. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 
 ๑๐. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มสูงข้ึน 
 ๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายน้อยลง 
 ๑๒. บริเวณหมู่บ้านมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้น 
 ๑๓. การเพิ่มข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละหมู่บ้าน 
 ๑๔. ร้อยละของประชาชนในท้องถ่ินได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
 ๑๕. ประชาชนมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น 
 ๑๖. การด ารงอยู่ของจารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๑๗. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๑๘. ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

        2.5 ค่าเป้าหมาย 
   1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว  การได้รบับริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                      2.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ินได้รับสืบทอด 

              3.  พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกบัการฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                      4.  สนับสนุนกลุม่อาชีพให้มีความเข้มแข็งและการฝกึอบรมฝีมือแรงงานให้กบัราษฎร 
                      5.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรบัของชุมชนและของผู้ปกครอง 
                      6.  ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
                      7.  การบริหารงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

2.การพฒันาด้านสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
 

- สร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   
โดยการสง่เสริมการประกอบอาชีพ   

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 

- ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
 

- บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  แหล่งน้ า  ก าจัดขยะมลูฝอย 
สิ่งปฏิกลู  น้ าเสีย   

5.การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

- ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  ทั้งกีฬา นันทนาการ  
อนุรักษ์ ปลูกฝงั  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมศาสนา 

6. การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
  

- การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้

  

 
2.6 กลยุทธ์ 
 ๑. ก่อสร้างปรับปรงุ/บ ารุงรักษา/ต่อเตมิ/ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม สะพาน รางระบายน้ า 
และระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดมีีความสะดวกสบาย 
 ๒. ขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารงุรกัษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
            สาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบรกิารสาธารณะ 
 ๓. ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารุงรักษา/ต่อเตอมซ่อมแซม ขุดลอกแหลง่น้ าและก่อสร้างแหลง่น้ ากัก 
            เก็บน้ าทางธรรมชาติเพือ่การเกษตรและอปุโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 ๔. ส่งเสรมิสนบัสนุนกลุม่อาชีพ 
 ๕. ส่งเสรมิสวัสดิการสังคม 
 ๖. ส่งเสรมิการสาธารณสุข 
 ๗. สร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกจิและสงัคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็น 
            แนวทางในการด าเนินงาน 
 ๘. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพฒันา 
 เศรษฐกจิและสังคมของชุมชน/หมูบ่้าน 
 ๙. ส่งเสรมิการกีฬาและกจิกรรมนันทนาการ 
 ๑๐. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑๑. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๑๒. ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๓. การสร้างจิตส านึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. การพัฒนาก าจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน 
 ๑๕. การสง่เสรมิบรูณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 



 

 ๑๖. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทกุระดบั 
 ๑๗. การเพิม่โอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 ๑๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีดประเพณีอนัดีงามและภูมปิัญญาท้องถ่ิน  
กิจกรรมงานรฐัพิธี วันส าคัญต่างๆ 
 ๑๙. การสง่เสรมิสนบัสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบรหิารจัดการใหบ้ริการ 
              ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒๐. การสง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานทีป่ฏิบัติงานให้ทันสมัย 
 ๒๑. การสง่เสรมิประชาธิปไตยการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสรสิร้างความเข็มแข็งของ 
              ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
จากประเด็นความเช ื่อมโยงยุทธศาสตร ์ที่ส าคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหว ัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช ื่อมโยง
ก ันอย่างชัดเจนใน การน าแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพ ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งการ
ก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาท่ีช ัดเจนจะเป็นการเตรียมการพ ัฒนาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภ ูมิค ุ้มก ันใน ท้องถ่ินให้เข้มแข็งเพ ื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและพ ัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถ
รองรับ ผลกระทบจากการเปล ี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญก ับการพ ัฒนาคนสังคมและ 
เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช ้ทรัพยากรท่ีม ีอยู่อย่างค ุ้มค ่าและเก ิดประโยชน์ส ูงสุดรวมทั้งสร ้างโอกาส ทาง
เศรษฐกิจโดยการสร ้างฐานความรู้เทคโนโลยีและนว ัตกรรมบนพื้นฐานการผล ิตการบริโภคท ี่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมซึ่ง
จะน าไปสู่การพ ัฒนาเพื่อประโยชน์ส ุขท ี่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหล ักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง องค์การบริหารส ่วน
ต าบลหนองขามจึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)คือบร ิหารงานตามหล ักธรรมาภิบาล  สร ้างการ
เรียนรู้  มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วมเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง 

 

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามเน้นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์  ภายใต้หลักประชารัฐ  โดยให้ภาครัฐ  

ภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/งาน ร่วมกัน จากข้อมูลการวิเคราะห์
ติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  กอปรกับกรอบ และทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ  จังหวัด อ าเภอ ใ ห้
สอดคล้องกันบริบทของสังคมท้องถ่ิน  โดยมุ่งให้ภาคประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง  เศรษฐกิจของชุมชนมั่งค่ัง  
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน 
 
๓. การวิเคราะห์เพือ่พัฒนาท้องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  สถานการณ์พฒันาของต าบลหนองขามสรปุโดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองขาม โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี ้

จุดแข็ง  (Strength)   
๑. มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  

เช่น  อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าว  มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร 



 

๒. มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง 
๓. มีอัตราก าลัง พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีเ่หมาะสมกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

                     ๔. มีการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่งของกลุม่อาชีพ กลุ่มออมทรพัย์และกองทุนหมูบ่้าน 
จุดอ่อน  (Weakness) 

๑. การพัฒนายงัเป็นไปอย่างไมท่ั่วถึงและครอบคลุมเท่าที่ควร 
๒. ขาดการบูรณาการในการบรหิารจัดการน้ า 
๓. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลย ี
๔. กฎระเบียบไมเ่อื้อต่อการปฏิบัตงิานในบางด้าน 
๕. การมสี่วนร่วมของประชาชนมเีป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

โอกาส  (Opportunity) 
  ๑. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน 
  ๒. มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๓. กฎระเบียบเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินมากข้ึน 
  ๔. แผนงาน โครงการพฒันาท้องถ่ินได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ 
  ๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 

อุปสรรค  (Threat) 
  ๑. ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอ 
  ๒. ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพ
การผลิต 
  ๓. สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์ ท าให้มีผลต่อการจา้งงาน 
การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถ่ิน 
  ๔. นโยบายของรฐัไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถ่ิน 
  ๕. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
  ๖. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  น าสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของท้องถ่ิน  มาเป็น
องค์ประกอบในการประเมินการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรทั้ง ๖ยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความเป็นอยู่ที่  มั่นคง  มั่ง
ค่ัง  และยั่งยืน  รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินให้มีทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ประชาชนหลุดพ้น
จากความยากจน  พึ่งตนเองได้ทั้งการผลักดัน  ส่งเสริมด้านการท าการเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย  มี
การแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยมีการวางแผนและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  เพื่อพัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน  โดยน าเอาเทคโนโลยี 
ตลอดจนมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน       

 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการสังคม 
2 การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ

สังคม 
ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ พาณิชย์ ส านักปลัด ส านักปลัด 

งบกลาง งบกลาง ส านักปลัด กองสวัสดิการสังคม 
3 การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

บรหิารงานทั่วไป การรกัษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองช่าง 

4 การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 

กองช่าง 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ  
ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักปลัด 
 การพัฒนาด้านการ

บรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

บรหิารงานทั่วไป บรหิารงานทั่วไป ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองคลงั 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ

สังคม 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสรา้งมูลค่าเพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด  
ม.1 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

-  จุดบ้านนายพงศธร ถึง
บ้านนายวันที กว้าง 0.70 
ม.ยาว 200 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.55 ม. 
-จุดบ้านนายถนอมถึงบ้าน
นายรัตน์กว้าง0.70 ม.ยาว 
200 ม.ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลในไร่นา ม.1 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปภาคบริโภคที่
สะดวกและเพียงพอ 
 
 

-ตามไร่นาภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 10 จุด ขนาดปาก
บ่อ 5 น้ิว ลึก 40 ม.
โดยประมาณ 
 

 400,000 400,000 400,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ -ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



41 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกล า
ห้วยยางหวายตอนบน 
ม.1 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภคที่
สะดวก 

-จุดล าห้วยยางหวายตอนบน 
กว้าง 20 ม.ยาว 1,000 ม.
ลึก 2 ม. 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการฝาปิดราง
ระบายน้ า จุดบ้านนาย
สุดใจ-บ้านนายบัวผัน 
เย็นขัน/จุดบ้านนาย
สมพร สุบรรณ์ - บ้าน
นายสมศักดิ์  
ดียางหวาย ม.1 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- กว้าง 0.50 ม.           
ยาว 89 ม.  
 

  107,700 107,700  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร จุด
ฝายหลวง-นานางแดง 
วิชาเย็น ม.1 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4.0 ม. ยาว 580 
ม. หนา 0.10 ม.  
 

   113,600 113,600 ถนนลูกรัง 1 เส้น ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร จุด
ถนนด า-นาสุวิทย์  ต่อ
พันธ์ ม.1 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มถีนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4.0 ม. ยาว 580 
ม. หนา 0.10 ม.  
 

   113,600 113,600 ถนนลูกรัง 1 เส้น ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจุดบ้านนาย
วิสิทธ์ิ โตนชัยภูมิถึง
บ้านพ่อถม กงจันทร์ 
ม.2 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- ขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 
800 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.2 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดสามแยกบ้านนางอ่อน-
เมรุ 
กว้าง4 ม.ยาว 100 ม.หนา 
0.15 ม. 
-จุดสามแยกบ้านนางอ่อน-สี่
แยกคอกวัวพ่อส ารอง กว้าง
4 ม.ยาว 100 ม.หนา 
0.15 ม. 
-จุดบ้านพ่อถม-สี่แยก-ฟาร์ม
ไก่นายบุญส่ง กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. 
-จุดคอกวัวส ารองถึงสี่แยก
บ้านนางเรียน กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 
ม. 
-จุดลาดยางจากนานางเรียน
ถึงนายธง (เชื่อมบ้านฝาย) 
กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม. 

 600,000 600,000 600,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ ม.
2 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้าน 

-ลานกีฬาอเนกประสงค์
จ านวน 1 แหล่ง 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรมีการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ราษฎรมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
ม.2 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

-ภายในพื้นที่บ้านดอนไข่ผ า 
ม.2 จ านวน 2 จุดขนาด
ปากบ่อ 5 น้ิว ลึก 40 ม.
โดยประมาณ 

 100,000 100,000 100,000  บ่อบาดาล 2 บ่อ -ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดสี่แยกคอกวัว-บ้าน
นายเลิศ/จุดบ้านนาย
เชิด  ทองโปรย ม.2 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4.0 ม. ยาว 174 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

  417,600 417,600  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างลง
ลูกรังถนนเพื่อ
การเกษตร จุดเมรุ–ล า
ห้วยยางหวาย ม.2  

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 3.0 ม. ยาว 1540 
ม. หนา 0.10 ม.  
 

  191,800 191,800  ถนนลูกรัง 1 เส้น ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  ม.2 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินจาก
การกัดเซาะจากน้ า
ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 
 

-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.2 
ขนาด 1 ม.x1 ม.x8 ม. 
จ านวน 2 ช่อง 

   139,500 139,500 สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
ดินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกป้องกัน
ถนนขาดจาก
แรงดันน้ า 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขต
น้ าประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

-ขยายเขตการใช้น้ าประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านฝาย   
ม.3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

-ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยยางหวาย
พร้อมประตูผันน้ าเข้า
สระวังกกคร้อ  จุด
ถนนข้ามวังกกคร้อ ม.
3 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย
ยางหวายพร้อมประตูผันน้ า
เข้าสระวังกกคร้อ 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

16 โครงการขุดลอกล า
ห้วยยางหวาย จุดตา
น้ าฝายหลวง-วัง
กกคร้อ ม.3 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าส าหรับการ
บริโภค 

ขุดลอกล าห้วยยางหวาย จุด
ตาน้ าฝายหลวง-วังกกคร้อ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ราษฎรมีแหล่งน้ า
ที่มีปริมาณน้ า
ส าหรับบริโภค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

-ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.3 

-เพื่อให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบ
เฝ้าระวังภัยภายใน
หมู่บ้าน 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน บ้ายฝาย ม.3 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของราษฎรใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



45 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการวางท่อสูบน้ า
จากฝายหลวงถึงถัง
ประปาวังกกค้อ ม.3 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 
 

-วางท่อสูบน้ าจากฝายหลวง
ถึงสระวังกกค้อ 

   300,000 300,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 
 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ม.3 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

-บ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ
ขนาดปากบ่อ 5 น้ิว ลึก 40 
ม.โดยประมาณ 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกล า
ห้วยยางหวาย ม.3 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

-จากฝายน้ าล้น ถึง นานาย
โชคชัย เค็งชัยภูมิ ประมาณ 
1,000 เมตร 

 200,000 200,000 200,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 
 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ (ระบบเปิด 
- ปิดอัตโนมัติ) ม.3 

-เปิดเองอัตโนมัติใน
เวลากลางคืนและ
ปิดสวิทซ์เองใน
ช่วงเวลากลางวัน 

จุดหม้อแปลงไฟฟ้า ม.3   200,000 200,000  ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
จากบ้านนายสมนึก  
แต่งแดน - บ้านนาย
กิตติ  หิรัญวรรณ์ ม.3 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 
132 ม. 

  333,000 333,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
บ้านนางรัตน์ดา - 
บ้านนางสาวบังอร  
จวนชัยภูมิ ม.9 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

- ขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 
800 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จากท่าประปา – โรง
สูบน้ า ม.4 

-เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
ในการสูบน้ าโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

  300,000 300,000 300,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการขยายถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน ม.4 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาเกิดความสะดวก 

ขยายถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ม.4 จ านวน 2 จุด 
 – จุดท่าแฮ่ - จุดท่า
หว้า 

-เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
ในการสูบน้ าโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร จุด
ฝายหลวง-วังกกคร้อ 
ม.3 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4.0 ม. ยาว 580 
ม. หนา 0.10 ม.  
 

   113,600 113,600 ถนนลูกรัง 1 เส้น ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมฝาปิด ม.4 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

-จุดจากบ้านนายสมภูมิ –
ชัยศัตราถึงบ้านนางสมัย บุญ
โนนแต้กว้าง 0.70 ม.ยาว 
800 ม.หนา 0.15 ม.ลึก 
0.50 ม. 
-บ้านนางล่อมถึงถนนด า กว้าง 
0.50 ม.ยาว 200 ม.หนา 
0.15 ม.ลึก 0.50 ม. 

 200,000 200,000 200,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
ม.4 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไป
มาสะดวก 

- จุดบ้านนายสังวาลย์-บ้าน
นางหนู 
-จุดบ้านนางหลั่น-บ้านนาย
เฉลิม 
กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. 

 200,000 200,000 200,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
ที่ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างหอ
ประปาใหม่ จุดท่าเอียด 
– ถังเดิม ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

- ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ 3 หมู่บ้าน 8 4 9  (กรม
ทรัพยากรน้ า) 
 

  6,400,000 6,400,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

31 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาให้สะอาด ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่าง
สะอาดปลอดภัย 

- ก่อสร้างระบบกรองน้ า 
 

  450,000 450,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

32 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ า (เพิมฝาปิด) ม.4 บ้าน
นายประดุลย์  ชัยศัตรา – 
บ้านนายเทพพิชิตชัย  

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวก
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ าเดิม
กว้าง 0.50 ม.  

  600,000 600,000 

 

600,000 ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  ภายใน
หมู่บ้านไม่มีน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
ม.5 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

-จุดบ้านผู้ช่วยฯสุทินถึงบ้าน
นายอุดม สงวนศักดิ์ กว้าง 
0.70 ม. ยาว 200 ม.ลึก 
0.55 ม. 
-จุดบ้านนายไพโรจน์ถึงบ้าน
นางพรรณิภา กว้าง 0.70 ม. 
ยาว 500 ม.ลึก 0.55 ม. 

 300,000 300,000 300,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 
 

-  สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
ม.5 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

-จุดสายทางกฐิน ถึงบ้าน   
นายจันทา 
-จุดบ้านนายสมพงษ์ถึงทาง
แยกกฐินกว้าง  
-จุดสายอาคารอเนกประสงค์
ถึงสี่แยก ม11 
กว้าง 4 ม.ยาย 100 ม.หนา 
0.15 ม. 

  300,000 300,000 300,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ช ารุดน้ าท่วมขัง ม.5 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

-จุดบ้านนายสถิตถึงบ้านนาย
บัง  

  300,000 300,000 300,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.5 
 
 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- -จุดสามแยกข้างอบต.หนอง
ขามเขต ต.หนองขามกว้าง    
5 ม.ยาว 1,800 ม. 

- -จุดโรงสับไม้ถึงเขตต าบลห้วย
บง กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม.  
–จุดบ้านนายจันทาถึง        
นานายบัว กว้าง 5 ม.          
ยาว 2,000 ม. 

- -จุดสามแยกสวนนายทองถึง
นานายบุญหลาย กว้าง 5 ม.
ยาว 500 ม. 

- -จุดแยกสวนนายทรายถึงนา
นางกัลยา กว้าง 5 ม.ยาว 
1,900 ม. 

 100,000 100,000 100,000  
 
 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ม.5 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

-จุดบ้านนายไพโรจน์ถึงบ้าน
นางพรรณิภา กว้าง 0.70  
ยาว 200 ม. 
 

 300,000 300,000 300,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 

-  สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

38 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ ม.5 

-เพื่อให้อาคาร
อเนกประสงค์อยู่
ในสภาพดีขึ้น
พร้อมใช้งาน 

-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 

 150,000 150,000 150,000  ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

อาคาร
อเนกประสงค์
ได้รับการต่อเติม
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการเปลี่ยนและ
ย้ายถังประปาแห่งใหม่ 
ม.5 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้อย่าง
สะดวกและ
สะอาด 

เปลี่ยนและย้ายถังน้ าประปา  200,000 200,000 200,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

39 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลไร่นา ม.5  
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา 
ขนาดปากบ่อ 5 น้ิว ลึก 40 ม.
โดยประมาณ 

 100,000 100,000 100,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

40 โครงการท าแหล่งน้ า
และท าแปลงเพื่อปลูก
พืชผักหน้าแล้ง ม.5 
 

-เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับใช้ในการ
ท าการเกษตร 
 

ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
 
 

 50,000 50,000 50,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

41 โครงการขยายเขตท่อ
ประปา ม.5 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
บริโภค 

ท่อ PVC ขนาด สก. 2” ชั้น 
8.5 ยาว 203 ม.  

  23,200 23,200  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.5 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

จุดบ้านนายเก้า – ทางกฐิน 
กว้าง 3 ม. ยาว 78 ม.     
หนา 0.15 ม. 

  140,400 140,400  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ม.5 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 
 

-ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง 
10 ม. ยาว 193 ม. ลึก 3 ม. 

   92,000 92,000 ราษฎรมีน้ าใช้จาก
ถังประปาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ
บริโภคที่สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
สะอาด ม.5 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าส าหรับการ
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบกรอกน้ า    430,000 430,000 ราษฎรมีน้ าใช้จาก
ถังประปาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ
บริโภคที่สะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

45 โครงการลงลูกรังถนน
เพื่อการเกษตร จาก
จุดถนนด า – ทุ่งนา
ฟาร์ม ม.5 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 
หนา 0.10 ม. 

   675,000 675,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการถนนเพื่อ
การเกษตร ม.6 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

กว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม.
หนา 0.10 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลแหล่งใหม่ให้
ถูกสุขลักษณะ(ป่าช้า) 
ม.6 

- เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดปากบ่อกว้าง 5 น้ิว ลึก 
40 ม.โดยประมาณ จ านวน  
1 บ่อ 

 100,000 100,000 100,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

48 โครงการวางท่อมุด
จากหน้าฝายตากด- 
นานายหนูพิน ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

วางท่อมุดจากหน้าฝายตากด
ถึงนานายหนูพิน  หิรัญค า 
 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระน้ า ม.6 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4.50 ม. ยาว 178 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  520,000 520,000  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ 
เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม จุดถนนข้าง
ฝายตากด ม.6 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
จากการกัดเซาะ
จากน้ าท าให้น้ า
ไหลได้สะดวก 

ขนาด 1 ม.x1 ม. ยาว 6 ม. 
จ านวน 2 ช่อง 
 

  120,000 120,000  สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกป้องกัน
ถนนขาดจาก
แรงดันน้ า 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังเพื่อ
การเกษตร ม.6 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

จุดนานายจรัญ –                
นานายอ็อด บุญศรี 
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 5,200 
ม. หนา 0.10 ม. 

   800,000 800,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถัง
ประปา จุดเมรุ ม.6 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
บริโภค 
 

-ก่อสร้างถังประปา จุดเมรู
บ้านหนองฉิม ม.6 

 350,000 350,000 350,000  ราษฎรมีน้ าใช้จาก
ถังประปาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการ
บริโภคที่สะดวก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม จุดถนนข้าง
ฝายตากด ม.6 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
จากการกัดเซาะ
จากน้ าท าให้น้ า
ไหลได้สะดวก 

-ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จุดถนน
ข้างฝายตากด ม.6 

 300,000 300,000 300,000  สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
ดินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกป้องกัน
ถนนขาดจาก
แรงดันน้ า 
 

กองช่าง 

54 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
ปลูกหญ้าเนเปียร์ 
บ้านหนองฉิม ม.6 

-เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านการใช้ไฟฟ้า 

-สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ปลูกหญ้า 
เนเปียร์ บ้านหนองฉิม ม.6 

 550,000 550,000 550,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

สามารถลด
ต้นทุนในการ
ปลูกหญ้าเน
เปียร ์

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.6 

-เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวก 

-จุดถนนด า ถึง                
ล าห้วยยางหวาย 
-จุดนานายหนูพิน หิรัญค า ถึง 
โนนกกคร้อ 
-จุดนานายสุข หาญละคร ถึง 
นานายเล็ก หิรัญเทศ 
-จุดนานายเล็ก หิรัญเทศ ถึง 
นานายวิชัย พิมสิน 
-จุดนานายวิชัย พิมสิน ถึง 
บ้านโนนแต้ 

 400,000 400,000 400,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

การเดินทาง
สัญจรเป็นได้
ด้วยความ
สะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
ม.7 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
 

-จุดจากบ้านนางประไพ ถึง
บ้านนายธรรมรงค์   
กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.  
-รอบหมู่บ้าน 

 200,000 200,000 200,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม. 7 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
 

-จุดจากบ้านนายสุดใจ ทอง
งามถึงนานายแสงทอง ทอง
งาม กว้าง 6 ม.ยาว1,000 ม. 
-จุดจากถังน้ าประปาหมู่บ้าน
ด้านตะวันตกถึงนานางหนูหริ่ง 
ศรีนอก กว้าง 6 ม.ยาว
1,000 ม. 
 -จุดจากบ้านนายธรรมรงค์ถึง
ถนนเชื่อถนนบ้านภูดิน กว้าง 
6 ม.ยาว 1,500 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ม.7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-จุดจากบ้านนางประไพ ถึง
บ้านนายธรรมรงค์   
กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.  
-รอบหมู่บ้าน 

 200,000 200,000 200,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม. 7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-จุดจากบ้านนายสุดใจ ทอง
งามถึงนานายแสงทอง ทอง
งาม กว้าง 6 ม.ยาว1,000 ม. 
-จุดจากถังน้ าประปาหมู่บ้าน
ด้านตะวันตกถึงนานางหนูหริ่ง 
ศรีนอก กว้าง 6 ม.ยาว
1,000 ม. 
 -จุดจากบ้านนายธรรมรงค์ถึง
ถนนเชื่อถนนบ้านภูดิน กว้าง 
6 ม.ยาว 1,500 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการลงลูกรัง
พร้อมปรับเกรด จาก
นานางบุญเพ็ง –     
นานายแดน ม.6 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 3 ม. ยาว 4,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

   603,800 603,800 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการลงลูกรังเพื่อ
การเกษตรในเขตบ้าน
หนองขาม ม.7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-นานายอุดร คุ้มไพร-นานาง
ณัฐธิดา สีสมบัติ 
-นานายอุดร คุ้มไพร-นานาย
รุ่ง บุญวิจิตร 
-นานายธรรมรงค์ ธงภักดิ์-นา
นายสมัคร คานชัยภูมิ 
-นานายพงศกร คุ้มไพร-นา
นายสบิน กองจันทร์ 
-ประปาด้านทิศตะวันตก-นา
นางหนูหริ่ง ศรีนอก 
- นานายสุดใจ ทองงาม-นา
นายแสงทอง ทองงาม 
กว้าง 5 ม.หนา 0.10 ม.ยาว
รวม 1,500 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างฝาย
ก้ันน้ าล าห้วยหินเจาะ  
ม.7 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างฝายก้ันน้ าล าห้วยหิน
เจาะ 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 



57 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดบ้านนางประไพร – 
ถังน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ด้านหลัง
โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม ม.7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. 
หนา 0.15 ม.  

  580,000 580,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบหนองน้ า
สาธารณะด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออก ม.7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- กว้าง 6 ม. ยาว 271 ม. 
หนา 0.15 ม. 
- กว้าง 5 ม. ยาว 374 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  2,096,400 2,096,400  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการลงลูกรังจาก
บ้านพ่อเกียรติ  เกาะ
ห้วยบง - นาพ่อภานุ
พันธ์  ดียางหวาย 
พร้อมวางท่อ จ านวน 
2 จุด ขนาด 60 ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 กม.    350,000 350,000 ถนนลูกรัง 1 เส้น ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
จากนานายกุมภา ใจ
ใหญ่ - นานายกอง
พันธ์  แต่งแดน  
พร้อมวางท่อ จ านวน 
1 จุด ขนาด 30 ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

  300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการลงลูกรังจาก
บ้านหนองขาม – บ้าน
ภูดิน ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

  300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการลงลูกรังจาก
นานางบุญชู – นานาง
สมหมาย ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

  300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากทางเชื่อม
บ้านหนองขาม - ดง
บังน้อย - สวนสามพี่
น้อง พร้อมวางท่อ 1 
จุด ขนาด 60 ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

  300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการลงลูกรังจาก
บ้านแม่ทอง – ศาลปู่
ตา ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

   200,000 200,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนใหม่
พร้อมลงลูกรังและวาง
ท่อ ม.8 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

-จุดนานายประดุลถึงล านา
แซง 
-จุดท่านางเม้งถึงนานายทอง
แท้ 
-จุดนานายสงวนถึงนานาย
สมัคร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.8 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-จุดสามแยกหัวหนองจอกถึง
ทางบ้านดอนไข่ผ า กว้าง 6 
ม.ยาว 4,000 ม. 
-จุดแยกนานายเรืองถึงโค้งนา
นายบุญเต้ 
กว้าง 6 ม.ยาว 800 ม. 
-จุดถนนริมล าห้วยยางหวาย
ถึงวังอีตู้กว้าง 6 ม.ยาว  
1,000 ม. 
 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 
 
 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

- จุดจากบ้านนายอุดมถึงบ้าน
นายล าดวน ประยูรหาญ 
กว้าง  4  ม.ยาว 100  ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 200,000 200,000 200,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ า
ท าการเกษตรในพื้นที่
หมู่บ้าน ม.8 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 500,000 500,000 500,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

75 โครงการสูบน้ าเข้าสระ
น้ าสาธารณะ
ประโยชน์ (ท่าแจ้ง)   
ม.8 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

สูบน้ าเข้าสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

76 โครงการขุดลอกล านา
แซงจากท่านางเม้ง-นา
นายหลง ใจสบาย ม.8 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

-ขุดลอกล านาแซงจากท่านาง
เม้ง-นานายหลง ใจสบาย
กว้าง 80 ม.ยาว1,000 ม.
ลึก 2 ม. 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ80 

- ราษฎรมีน้ าไว้ใช้ได้
สะดวก 

กองช่าง 
 

77 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ จุดท่า
แจ้ง ม.8 

-เพื่อใช้เป็น
สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

-ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์จุดท่าแจ้ง ม.8 

 300,000 300,000 300,000  มีอาคารส าหรับใช้
ในกิจกรรมของ
หมู่บ้านจ านวน 1 
หลัง 

มีอาคารส าหรับ
ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



61 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 

-เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์
ภายในหมู่บ้าน 
 

-ขนาดกว้าง 30  ม.ยาว  30 
ม. หนา 0.10 ม. 

 300,000 300,000 300,000  
 

มีลาน
อเนกประสงค์
จ านวน 1 แห่ง 

มีบริเวณสถานที่
ส าหรับใช้เป็น
ลาน
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 

79 โครงการฝั่งท่อผันน้ า
เข้าสระท่าแจ้ง ม.8 

-  เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

-ฝั่งท่อผันน้ าเข้าสระท่าแจ้ง  100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างฝาย
ก้ันน้ าล าน้ าก่ า ม.8 

-  เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

-ก่อสร้างฝายก้ันน้ าจ านวน 1 
แหล่ง 

 200,000 200,000 200,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 
 
 

-จุดจากบ้านนายวิชัย ดียาง
หวาย ถึง บ้านนางเบา เตียง
ไธสงค์ ยาว ประมาณ 13 
เมตร 
 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ดวังอีตู้ 
ม.8 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน
จากการกัดเซาะ
จากน้ าท าให้น้ า
ไหลได้สะดวก
รวดเร็วลดปัญหา
น้ าท่วมในหมู่บ้าน
ในระยะยาว 

-ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดวังอี
ตู้ 

 400,000 400,000 400,000  สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมในหมู่บ้าน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขจาก
ปัญหาน้ าที่เกิด
จากการไหลไม่
สะดวกเกิดน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

83 โครงการลอกคลอง
ระบายน้ าเสีย จาก
บ้านนายทอง ถึง ท่า
แจ้ง ม.8 

-เพื่อให้น้ าเสียมี
การไหลได้สะดวก
ลดการตื้นเขินของ
คลองระบายน้ า 

-ขุดลอกคลองระบายน้ าเสีย 
จากบ้านนายทอง ถึง ท่าแจ้ง  

 200,000 200,000 200,000  ลดปัญหาคลอง
ระบายน้ าเสียอุด
ตันและตื้นเขินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

การระบายน้ า
เสียเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.8 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

-จุดบ้านนายชัยพร ถึง บ้าน
นายนันทพงษ์  
-จุดจากถนนด า ถึง บ้านนาง
ยงค์ จันดา  
 

 300,000 300,000 300,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

85 โครงการขุดลอกสระ
ท่าแจ้ง ม.8 

-เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณน้ าและ
สามารถใช้น้ าได้
สะดวก 

-ขุดลกสระท่าแจ้ง  
 

 500,000 500,000 500,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้
เพิ่มขึ้นและ
สะดวก 

กองช่าง 

 
  



63 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน ม.8 

-เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-จุดบ้านนางสุภาพ ถึง บ้าน
นางปิยภรณ์ บุญโนนแต้  

    300,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการขุดลอกคลอง
ส่งน้ า จุดปากปลาเดิด 
ถึง ล าน้ าก่ า ม.8 

-เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกและมีน้ า
ใช้ได้สะดวก 

-ขุดลอกคลองส่งน้ า จุด
ปากปลาเดิด ถึง ล าน้ าก่ า  

    500,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ราษฎรมีน้ าไว้ใช้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการเทลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ในวัด  
ม.8 

เพ่ือให้ประชาชนมีลาน
ลานอเนกประสงค์ ไว้
ท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  180,000 180,000  ลานเอนกประสงค์ ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ได้
ท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 

89 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน ม.8 จากบ้าน
นางสุภาพ - บ้านนาง
ปิยภรณ์  บุญโนนแต้ 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

กว้าง 5.0 ม. ยาว 1,850 
ม. หนา 0.15 ม. 

  100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนใหม่
พร้อมลงลูกรัง ม.8  
นานายบุญเรือง –  
นานายบุญเต้ 
 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,850 ม. หนา 0.10 ม. 

  210,000 210,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

 



64 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร ม.8
สามแยกหัวหนองจุ๊ก 
– วังอีตู้ 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 1700 
ม. หนา 0.10 ม. 

  200,000 200,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังม.9 
 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-จากท่าสะพาน-ฝายหลวง
พ่อ-หนองฝาเรือน –ถนนด า
ไปบ้านปู่ตา กว้าง 4 ม.ยาว 
2,000 ม.หนา 0.10 ม. 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งจัดหาน้ า
อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร ม.9 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 
 

-จัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งโดยการจัดหาน้ า 
 
 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

94 โครงการขุดลอกหนอง
อ้อบาลี ม.9 

- เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

-ขุดลอกหนองอ้อบาลี 
จ านวน 1 แหล่ง 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการขุดลอกหนอง
น้ าขุ่น ม.9 

- เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

-ขุดลอกหนองน้ าขุ่น จ าวน 1 
แหล่ง 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 
 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



65 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการวางหินยา
แนวกันดินพังทลาย
ฝายกกหว้า (ฝายหวง
พ่อ) ม.9 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

-วางหินยาแนวกันดินพังฝาย
กกหว้า(ฝายหลวงพ่อ) 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางรัตน์ดา 
คานประสิทธ์ิ ถึงบ้าน 
น.ส.บังอร จวนชัยภูมิ 
ม.9 

-เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จากบ้านนางรัตน์ดา 
คานประสิทธ์ิ ถึงบ้าน      
น.ส.บังอร จวนชัยภูมิ  

 300,000 300,000 300,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
ลดลงร้อยละ 80 

-สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

98 โครงการสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จุดคลองท่าม่วง ม.9 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรโดย
การลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า 

-สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จุดคลองท่าม่วง  

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
บ้านนางรัตน์ดา - 
บ้านนางสาวบังอร  
จวนชัยภูมิ ม.9 

- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 172 ม. 

  430,000 430,000  ปริมาณน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 



66 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จากท่าประปา – โรง
สูบน้ า ม.10 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าอุปภาค
บริโภคที่สะดวก
และเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6” 
ลึกไม่น้อย 70 ม. พร้อม
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

  350,000 350,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

101 โครงการเปลี่ยนท่อ
น้ าประปาจากโรงสูบ
น้ า – รอบหมู่บ้าน 
ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

-ขนาดท่อ PVC 2” ชั้น 8.5 
ระยะทาง 4,000 ม. 

   460,000 460,000 ท่อน้ าประปา ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

102 โครงการปรับเกรด
ถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตรม.10 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

-จุดซอยข้างศูนย์เก่าถึงบ่อ
หินโชคด าเนิน กว้าง 5 ม.
ยาว 1,500 ม. 
-จุดสระน้ าโคกย่านาง-ครอง
ใหม่และห้วยสัมพันธ์กว้าง 6 
ม.ยาว 1,500 ม. 
-จุดซอยปู่ตาถึงวัดบ้านภูดิน  
กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 
-จุดรอบสระน้ าโคกย่านาง 
กว้าง 5 ม.ยาว 1,700 ม. 
 

 150,000 150,000 150,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



67 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการตัดถนน
สายใหม่ ม.10 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
 

-จากข้างค่ายลูกเสือถึงนานาย
ปักษ์ ประสานแสง กว้าง  4  
ม.ยาว 1,000  ม.สูง 0.50 
ม. 
-จากบ้านนายด า หงส์พันธ์ถึง
บ้านนางสมพร ประสานแสง  
กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. สูง 
0.50 ม. 
-จากไร่ตาสิงห์ ประสานแสง
ถึงคลองใหม่ 

 450,000 450,000 450,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

104 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลในไร่
นา  
ม.10 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา 
ขนาดปากบ่อ 5 น้ิว ลึก 40 
ม.โดยประมาณ 

 100,000 100,000 100,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

105 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์     
ม.10 

-เพื่อให้ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรและ
การบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
ปากบ่อ 5 น้ิว ลึก 40 ม.
โดยประมาณ 

 200,000 200,000 200,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



68 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต จุด
บ้านนางสมควร 
ถึงโรงสีชุมชน   
ม.10 

-เพื่อให้มีการสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จุด
บ้านนางสมควร ถึงโรงสีชุมชน 
กว้าง 3 ม. ยาว 170 ม. 

 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุด
บ้านนางสมพร-
บ้านนายด า    
ม.10 

-เพื่อให้มีการสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดบ้าน
นางสมพร-บ้านนายด า      

 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด จุด
บ้านนางสมพร-
บ้านนายด า    
ม.10 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จุดบ้านนางสมพร-บ้าน
นายด า  
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ80 

สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



69 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

109 โครงการปรับ
เกรดถนนพร้อม
ลงลูกรังเพื่อ
การเกษตร จุด
บ้านภูดิน-สระ
น้ าบ้านหนอง
ขาม ม.10 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
 

-ปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง
เพื่อการเกษตร จุดบ้านภูดิน-
สระน้ าบ้านหนองขาม  

  100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
น้ าประปา
หมู่บ้านพร้อม
เจาะบ่อบาดาล 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปภาคบริโภคที่
สะดวกและเพียงพอ 
 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6” ลึก
ไม่น้อย 70 ม. พร้อมติดตั้ง
แผงโซลา่เซลล์ 

  350,000 350,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุด
รอบสระน้ าโคก
ย่านาง ม.10 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้
ไผ่จุดรอบสระน้ าโคกย่านาง  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



70 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดสวนนางลัดดาถึงนานางสม
เก่ง 
-จุดบ้านนางเตียงถึงบ้านนางหนู
กัน 
-จุดสวนนางลัดดาถึงสวน    
นายทองบาง 
กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หนา 
0.15 ม. 

 400,000 400,000 400,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝา
ปิด ม.11 

-เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

-จุดบ้านนายณรงค์ชัยถึงบ้าน
นางอัมพร กว้าง 0.70  ม. 
ยาว 200  ม. 
-จุดจากบ้านนางปราณีตถึงนา
นายณรงค์ชัย กว้าง 0.70 ม. 
ลึก 0.55 ม.ยาว 200 ม. 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 

-  สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

114 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต บ้าน
หนองตาไก้     
ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดบ้านนายค าใบ-บ้านนาย
ณรงค์ชัย 
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 

 100,000 100,000 100,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการวางท่อ
คอนกรีต บ้าน
หนองตาไก้     
ม.11 
 

-เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ าได้สะดวก 

-ถนนห้วยยางหวย นานายสม
เก่ง ยาวประมาณ 6 ม. 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-  ราษฎรมีน้ า
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 



71 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการถมดิน
หน้าฝายน้ าล้น 
ม.11 

เพื่อปรับเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ถมดินหน้าฝายน้ าล้นม.11 
 

 50,000 50,000 50,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

117 โครงการขุดลอก
ล าห้วยยางหวาย
ตอนบน ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกล าห้วยภายใน
หมู่บ้าน ม.11 
 

 100,000 100,000 100,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

118 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 
 

ขนาดปากบ่อ 5 นิ้ว         
ลึก 40 ม. 
โดยประมาณ 

 100,000 100,000 100,000  บ่อบาดาล 1 บ่อ ราษฎรมีน้ า
อุปโภคบริโภคที่
สะดวกขึ้น 
 

กองช่าง 

119 โครงการปรับ
เกรดถนนพร้อม
ลงลูกรังเพื่อ
การเกษตร     
ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

-สายสวนนางลัดดา-นานาง
ทองเสี่ยน 
-สายนานางบุสยารัตน์ -นา
นางเก่ง 
-สายบ้านนายจันทรา -อบต. 
หัวยบง 

 22,000 22,000 22,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 
 
 
 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจรไป
มาได้สะดวก 

-จุดบ้านนายวิเศษ-บ้าน
นายสมพงษ์ 
 

 250,000 250,000 250,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



72 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดบ้านนาง
จ าปี-บ้านนาย
ประทิน ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดบ้านนางจ าปี-บ้านนาย
ประทิน 
 

 250,000 250,000 250,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดบ้านนาง
เยี่ยม-บ้านนางสงวน 
ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดบ้านนางเยี่ยม-บ้านนาง
สงวน 
 

 250,000 250,000 250,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดบ้านนาง
หอมมณี-บ้านนาง
วาสนา ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-จุดบ้านนางหอมมณี-บ้าน
นางวาสนา 
 

 250,000 250,000 250,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการท าบล็อก
คอนเวิร์ด จุดถนน
ข้ามล าห้วยยาง
หวายตอนบน(นา
นางทองสระ) ม.11 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินจาก
การกัดเซาะจากน้ า
ท าให้น้ าไหลได้
สะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าท่วมใน
หมู่บ้านในระยะยาว 

-ท าบล็อกคอนเวิร์ด จุด
ถนนข้ามล าห้วยยางหวาย
ตอนบน(นานางทองสระ) 

 500,000 500,000 500,000  สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมในหมู่บ้าน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขจาก
ปัญหาน้ าที่เกิด
จากการไหลไม่
สะดวกเกิดน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 



73 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 
ม.11 

-เพื่อใช้เป็นสถานที่
ส าหรับการจัดงาน
ต่างๆเช่น การ
ประชุมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  

-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน ม.11 

 300,000 300,000 300,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

ประชาชนมี
สถานที่ประจ า
หมู่บ้านส าหรับ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร จุด
นานางจ าลอง
ลักษณ์- ถนนด า 
ม.11 

-เพื่อให้มีน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

-ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร จุดนานางจ าลอง
ลักษณ์-ถนนด า 

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกจากการใช้
น้ าเพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

ราษฎรมีคลอง
ส่งน้ าส าหรับส่ง
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

127 โครงการปรับ
พื้นที่สาธารณะ 
จุดโสกน้ าขุ่น    
ม.11 

-เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะไว้ส าหรับ
การเพาะปลูกพืชอายุ
สั้นภายในหมู่บ้าน 

-ปรับพื้นที่สาธารณะ จุดโสก
น้ าขุ่น ส าหรับการเพาะปลูก
พืชอายุสั้น 

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรสามารถใช้
พื้นที่ส าหรับ
เพาะปลูกได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 

เป็นการ
เสริมสร้างรายได้
ให้กับราษฎรใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



74 

 

 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 โครงการขยาย
ไหล่ถนน จุด
ถนนด า – 
อาคาร
อเนกประสงค์
ของ(ม.5) ม.11 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-ขยายไหล่ถนน จุดถนนด า-
อาคารอเนกประสงค์ของ(ม.5) 

 300,000 300,000 300,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุด
บ้านนางเยี่ยม-
บ้านนางสงวน/
จุดบ้านนางหอม
มณี-บ้านนาง
วาสนา/ 
จุดบ้านนาย
วิเศษ-บ้านนาย
สมพงษ์/จุดบ้าน
นางจ าปี-บ้าน
นายประทิน     
ม.11 

เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

- สายที่ 1 กว้าง 3.0 ม. ยาว 
20 ม. หนา 0.15 ม.  
- สายที่ 2 กว้าง 3.0 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 
- สายที่ 3 กว้าง 4.0 ม. ยาว 
31 ม. หนา 0.15 ม. 
- สายที่ 4 กว้าง 4.0 ม. ยาว 
64 ม. หนา 0.15 ม. 

  354,000 354,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตพร้อม
ฝาปิด จุดบ้าน
นายรณรงชัย -
บ้านนางอัมพร 
ม.11 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

- กว้าง 0.45 ม. ยาว 15 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
- กว้าง 0.50 ม. ยาว 32 ม. 
ลึก 0.50 ม. 

  100,000 
  

100,000 
 

 ปริมาณน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านลดลง
ร้อยละ 80 

สามารถลด
ปริมาณน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.3 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 
 

-จุดบ้านนายจีระศักดิ์ เชื่อม
บ้านดอนไข่ผ า กว้าง 5 ม.ยาว 
800 ม.หนา 0.15 ม. 
-จุดบ้านนางบัวลีถึงวังกกคร้อ 
กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 
 -จุดนานางหนูแวง ต่อพันธ์ถึง
วัดป่า กว้าง 4 ม.ยาว 200 
ม.หนา 0.15 ม. 

 4,000,000 4,000,000 4,000,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม. 4 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาเกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
-จุดจากบ้านนายสมร พันน้อย
ถึงสะพานท่าแฮ่ 
-จุดนายพุทธิศักดิ์ถึงสถานีสูบ
น้ าท่าหว้า  

 3,500,000 3,500,000 3,500,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคม
อาเซียน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  - ขยายเขตไฟฟ้า 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ม.1 
 

-  เพื่อให้มีแสงสว่าง
ในการเดินทาง
ช่วงเวลากลางคืน 

- จุดสถานีสูบน้ าประปาถึงบ้าน
นางทองสุข 
-จุดบ้านฝาย ม.1ถึงฟาร์มไก่บ้าน
หนองตาไก้ 
-จุดฝายหลวงถึงสถานีสูบ
น้ าประปา 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ม.2 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-นานายสมร-ศาลปู่ตา 
-สี่แยกนานายเรียน-นานายเลิศ 
-สี่แยกสวนนายเลิศ-ไร่นายบุญ
ส่ง 
-นานางสมร-สี่แยกนานายเรียน 

 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า  ม. 3 จาก
บ้านนายจิระศักดิ์ 
ถึง บ้านดอนไขผ า 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายจิ
ระศักดิ์ถึงบ้านดอนไข่ผ า 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ม. 3 จาก
หน้าวัดถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้า จากหน้าวัดถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่าง ม.4 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จุดจากบ้านนายกมล ถึงวัด
โนนแต้ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ม.5 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-สายบ้านนางจันทาถึงนายมี  200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ม.6 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ได้สะดวก 

-จุดนานายบุญเทิงถึงนานาย
ประยูร 
-จุดนานายหนูพินถึงนานาย
น้อย 
-จุดนายถัดถึงนานายประยูร 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ม.6 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จุดนานายบุ ประสานศักดิ์ ถึง
นานายบุญชัย พูนท่าหว้า 
 

   200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการเปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า ม.6 

-เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จุดนานายบุ ประสานศักดิ์ ถึง
นานายบุญชัย พูนท่าหว้า 
 

   350,000 350,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
ม.8 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จุดบ้านนายวิจารย์ถึงบ้านนาย
สลัก เตียงไธสงค ์
-จุดบ้านนางค าพอง ถึงบ้านนาง
วาล กงจันทร์ 
-จุดบ้านนายวิชัย ถึงบ้านนาย
นนทพงษ์ 

   200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจุดหน้า
วัดบ้านโนนแต้-บ้าน
นายขจรเกียรติ แกน
ยางหวาย ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จาก
หน้าวัดบ้านโนนแต้-บ้านนาย
ขจรเกียรติ แกนยางหวาย 

  300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  
จากโรงสีนายสวาสดิ์ 
ผลวิลัย-นานางวาสนา 
บุญโนนแต้  ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
จากโรงสีนายสวาสดิ์ ผลวิลัย-
นานางวาสนา บุญโนนแต้   

  500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านปู่ตา-
หอสูบน้ าประปา-
สะพานท่าแฮ่ ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านปู่ตา-
หอสูบน้ าประปา-สะพานท่า
แฮ่ 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ม.10 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จากหน้าซอยปู่ตา ถึงสี่แยก
นานายบุญส่ง แก้วหาญ 
-จากซอยศูนย์เก่าถึงนา    
นายบุญมา บุญโนนแต้ 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จุดจากปู่ตา-วัดภูดิน     
ม.10 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร จุดจากปู่ตา -      
วัดภูดิน 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ม.11 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

-จากสวนนางลัดดาถึงสวน 
นางทองเสี่ยน 

 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านหนองขาม 
– บ้านโนนสงเปลือย
ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านหนองขาม 
– บ้านภูดิน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านนายธรรม
รงค์ – บ้านดงบัง
น้อย ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากบ้านนายสุดใจ – 
นาแม่ศรี ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากถนนด า – นา
นายสุบิน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนาพ่อเจียก – 
นานายภานุพันธ์   
ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากปากทางเส้นไป
บ้านโนนสงเปลือย–
นาแม่สมหมาย ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากปากทางนานาย
กุมพวา–นานายกอง
พันธ์ุ ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายธรรมรงค์ – 
สามแยกรอบ
หมู่บ้าน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

- บ้านนายกมล - บ้านนางทอง
พูล 2 จุด 
- ซอยบ้านนางทองเม็ด - บ้าน
นายสุบิน 3 จุด 
- หน้าบ้านนางถวัลย์ แต่งแดน 
1 จุด 
- หน้าบ้านนางประคอง 1 จุด 
- หน้าบ้านนายโพธ์ิทอง 1 จุด 
- ทางโค้งนายมณี 1 จุด 
- บ้านแม่หอม 1 จุด 
- บ้านนายสงบ 1 จุด 

  400,000 400,000  ไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 10 จุด 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ศาลปู่ตา - หอสูบ
น้ าประปา – สะพาน
ท่าแฮ่ ม.4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจาก
ศาลปู่ตา - หอสูบ
น้ าประปา – สะพาน
ท่าแฮ่ ม.9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการเปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากหมู่
ที่ 4 เป็นของหมู่ที่ 
9 บ้านโนนแต้ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

ขนาดตามการไฟฟ้าก าหนด   600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
โนนแต้ - ถนนเลียบ
น้ าก่ า – ท่าหว้า ม.4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ได้สะดวก 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หม้อ
แปลง ระยะทาง 5 กม. 

  3,462,500 3,462,500 3,462,500 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรด ารงชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-หมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน
ต าบลหนองขาม 

20,000 35,000 35,000 35,000 35,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการสนับสนุน

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้กับราษฎร 

-จัดฝึกอบรมให้กับราษฎรใน
เขตต าบลหนองขาม จ านวน 
11 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ราษฎรมีอาชีพ
เสริมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  

-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตและให้รู้จัก
การรักษาสุขภาพ 

-ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ต าบล
หนองขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้สูงอายุมีความ
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการฝึกอบรม
ครอบครัวสัมพันธ์  

-เพื่อส่งเสริมการ
สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

-ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ครอบครัวอบอุ่น
ลดปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและเพิ่ม
รายได้ให้กับราษฎร 

-กลุ่มอาชีพและประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ต าบล
หนองขาม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีอาชีพ
เสริมและ
สามารถเพิ่ม
รายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของ
ชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชน
ด ารงชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
หนองขาม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นด ารงชีพแบบ
เรียบง่าย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรี  

-เพื่อส่งเสริมบทบาท
และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสตรีใน
หมู่บ้าน 
 

-กลุ่มสตรีภายในต าบลหนอง
ขาม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มสตรีมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เกิดการเรียนรู้
บทบาทและน่า
ที่ มีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรัก
สุขภาพ  

-เพื่อให้ผู้สูงวัยมีการ
เรียนรู้ในการรักษา
สุขภาพของตนเอง 

-กลุ่มผู้สูงวัยในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้สูงวัยมีสุขภาพ
อนามัยและการ
ด ารงชีพดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
9 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนกลุ่มท่อผ้า
มัดหม่ี ม.4 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ราษฎร 

-จัดฝึกอบรมพร้อมสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหา
วัสดุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
10 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนกลุ่มท่อผ้า
มัดหม่ี ม.9 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ราษฎร 

-จัดฝึกอบรมพร้อมสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหา
วัสดุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มท่อผ้า
มัดหม่ี ม.11 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ราษฎร 

-จัดฝึกอบรมพร้อมสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหา
วัสดุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

ราษฎรมีอาชีพ
และเพิ่มรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร ม.9 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎร
ในเขตต าบลหนองขาม ม.9 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

- ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ ม.9 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎร
ในเขตต าบลหนองขาม ม.9 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

- ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการประมง ม.9 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎร
ในเขตต าบลหนองขาม ม.9 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีอาชีพเสริม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

- ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 
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2.3 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

-เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนในการยังชีพ
ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ 

-ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
หนองขามรายละ 500 
ต่อเดือน 

 72,000 90,000 108,000 72,000 ผู้ติดเชื้อได้รับ
เบี้ยยังชีพไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

- ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

-เพื่อเป็นสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไปในเขตต าบล
หนองขาม 

 8,966,400 9,542,400 10,118,400 8,966,400 ร้อยละ100
ของผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

-ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

-เพื่อเป็นสวัสดิการ
ส าหรับ 
ผู้พิการ 

-ผู้พิการในเขตต าบล
หนองขาม 

 3,235,200 3,715,200 4,195,200 3,235,200 ร้อยละ100
ของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

-ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองขาม 

-เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และชุมชนที่ประสบ
ความเดือดร้อนจาก
ภัยพิบัติต่างๆ 

-สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลหนองขาม 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สมาชิกกองทุน
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
กองทุนร้อยละ
100 

-ชุมชนเกิดความ
เข็มแข็งด้วยการ
พึ่งพาตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

-เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) 

-สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

คุณภาพชีวิต
ของราษฎรดี
ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ70 

-สร้างเสริม
สุขภาพที่ดีให้
ราษฎร 

ส านักปลัด 
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      2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
(ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

-เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

-ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ต าบลหนอง
ขามครบตามจ านวนที่
มีการส ารวจ  

 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

สามารถป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

ส านักปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าน
(โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์) 

-เพื่อให้ทราบจ านวน
ของสุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ต าบลหนอง
ขามส าหรับเป็นข้อมูล
ในการป้องกันและ
ควบคุมดูแล 

-ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว
ในเขตพื้นที่ต าบล
หนองขาม 

 5,000 5,000 5,000 5,000 ข้อมูลจ านวน
สุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ต าบล
หนองขามมี
ความน่าเชื่อถือ 

ได้รับรู้ข้อมูล
จ านวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม
เพื่อเป็นข้อมูล
ในการป้องกัน
และควบคุมดูแล 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
และการจัดการสา
ธารณภัย 

เพื่อเตรียมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุและป่วย
ฉุกเฉิน 

ส าหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมาชิกฯ 
อปพร. ทีมกู้ภัย 
อาสาสมัคร ฯลฯ 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

-มีชุดช่วยเหลือ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ า
ต าบลหนองขาม 

ส านักปลัด 

4 โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์
การแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลหนองขาม 

เพื่อเตรียมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุและป่วย
ฉุกเฉิน 

จ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ฯ 

 340,000 340,000 340,000 340,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

-มีชุดช่วยเหลือ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ า
ต าบลหนองขาม 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนพร้อมท าหมัน
สุนัขและแมว 

-เพื่อป้องกันโรคที่มา
จากสุนัขและแมว
พร้อมคุมก าเนิดลด
จ านวนสุนัขและแมว 

-ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเช่น 
จัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการท าหมัน
สุนัขและแมวฯลฯ 

 40,000 40,000 40,000 40,000 ป้องกันโรคและ
คุมก าเนิดสุนัข
และแมวได้ร้อย
ละ80 

-สามารถป้องกัน
โรคและลด
จ านวนสุนัขและ
แมว 

ส านักปลัด 

6 โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก
และฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย 

-เพื่อป้องกันและก าจัด
ยุงลายซ่ึงเป็นพาหนะ
โรคไข้เลือดออก 

-ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ายา
ฉีดพ่น ทรายอะเบท 
ฯลฯ 

 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถลด
จ านวนผู้ป่วยลง
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

-ป้องกันและ
ก าจัดยุงลายลด
การแพร่ระบาด
ของโรค 

ส านักปลัด 

7 โครงการสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

- ส่งเสริมด้านสาธารณะ
สุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 
11 หมู่บ้าน 

 165,000 
 

165,000 
 

165,000 
 

165,000 
 

จ านวนราษฎรที่
ป่วยมีจ านวน
ลดลงร้อยละ80 

- ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อชนิดต่างๆ 

-  เพื่อป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจ
แพร่กระจายภายใน
ต าบลหนองขาม 

ควบคุมไข้เลือดออก/
โรคพิษสุนัขบ้าน/โรค
มือเท้าปาก/โรค
ไข้หวัดใหญ่ฯลฯ 

 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวนราษฎรที่
ป่วยมีจ านวน
ลดลงร้อยละ 
80 

- ประชาชนไม่
เป็นโรคและมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

9 โครงการกองทุนยา
รักษาโรคสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน ม.9 

-เพื่อให้มีกองทุนยา
ส าหรับรักษาโรคสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน 

จัดตั้งกองทุนยา
ส าหรับรักษาโรคสัตว์
ภายในหมู่บ้าน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสัตว์ที่
ป่วยลดลงร้อย
ละ50 

ลดปัญหาการล้ม
ตายของสัตว์
ภายในหมู่บ้านได้ 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดซ้ือผ้า
ห่มกันหนาว 

-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ให้กับ
ประชาชน 

- ประชาชนในต าบล
หนองขาม 

 70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎรได้ร้อยละ 
80 

สามารถบรรเทา
ความเดือนร้อน
ของราษฎรได้ 

ส านักปลัด 
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2.5แผนงานการพาณิชย ์
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือ
สารส้มคลอรีน 

-เพื่อให้ประชาชนได้
ดื่มน้ าที่มีความสะอาด 

-ใส่ถังน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ 4,8,9 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
การบริโภคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
การบริโภค 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้าน าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริที่
เก่ียวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุข 

-เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุขของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน
ในเขตต าบลหนองขาม 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ลดปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน
ในพื้นที่ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การป้องกันดูแล
สุขอนามัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี 

ส านักปลัด 

 

 
 



94 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต าบลหนอง
ขาม  หนองขาม
เกมส์ 

-เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลหนองขามได้เล่น
กีฬาเพื่อเชื่อมความ
สามัคคี 

-    จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนในต าบลหนอง
ขามจ านวน  11  หมู่บ้าน  

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เยาวชนในต าบล
ให้ความสนใจใน
การเล่นกีฬาร้อย
ละ 80 

-  ประชาชนใน
ต าบลหนองขาม
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ 

-เพื่อสร้างความ
สามัคคี 

- กีฬาอบต.สัมพันธ์ เขต
อ าเภอคอนสวรรค์ 

 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ราษฎรในต าบลให้
ความสนใจในการ
เล่นกีฬาร้อยละ 
80 

-เกิดความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดหา
อุปกรณ์ออกก าลัง
กายและเครื่องเล่น
กีฬาพื้นบ้าน ม.10 

-เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออก
ก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพและเป็นการ
เชื่อมความสามัคคี 

-จัดหาอุปกรณ์ออกก าลัง
กายและเครื่องเล่นกีฬา ม.
10 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรในหมู่บ้าน
มีสุขภาพดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

-ราษฎรใน
หมู่บ้านมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี
เกิดความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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      3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

-  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในพื้นที่ต าบลหนอง
ขาม 

-  ถนนสายหลักในพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 
 

ลดอุบัติเหตุและ
ลดความสูญเสีย
ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

-  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน
ในพื้นที่ต าบลหนอง
ขาม 

-  ถนนสายหลักในพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 
 

ลดอุบัติเหตุและ
ลดความสูญเสีย
ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่ต าบลหนอง
ขาม 
 

-เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบสาธารณภัย
ต่างๆในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

ราษฎรผู้ที่ประสบปัญหาสา
ธารณภัยต่างๆฉุกเฉินที่อาจ
เกิดในเขตต าบลหนองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ80 

ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎรผู้
ประสบสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก  
อปพร. 

-  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิก อปพร. 

- สมาชิก อปพร.ในสังกัด
ศูนย์ อปพร. อบต.หนอง
ขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสวมหมวก
นิรภัย 100 
เปอร์เซนต์ 

-  เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

-ราษฎรในเขตต าบลหนอง
ขาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

6 โครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
เน่ืองในวัน อปพร.
ประจ าปี 

-เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่
สมาชิก อปพร. 

-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ของสมาชิก 
อปพร.ต าบลหนองขาม ใน
วันท่ีอปพร. 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เป็นการสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติแก่
สมาชิกอปพร. 

ส านักปลัด 

7 โครงการป้องกันและ
รณรงค์ลดอุบัติภัย
ทางน้ า(เด็กไทยว่าย
น้ าเป็น) 

- เพื่อเป็นการป้องกัน
การจมน้ าเสียชีวิต
ส าหรับเด็กในเขตพื้นที่
ต าบลหนองขาม 

-เด็กในเขตพื้นที่ต าบลหนอง
ขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กสามารถว่าย
น้ าเป็นได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

สามารถลด
ปัญหาการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้ าในเด็กได้ 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม
วิธีการดับไฟในไร่
อ้อย 

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติหรือประชาชน
ทั่วไปได้รับรู้ถึงวิธีการ
ดับไฟในไร่อ้อยอย่าง
ถูกวิธี ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

-เจ้าหน้าที่ อบต.หนองขาม
และประชาชนทั่วไปในเขต
ต าบลหนองขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ไม้น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรม
สามารถดับไฟใน
ไร่อ้อยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการ 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดซ้ือชุด
ผจญเพลิง 

-เพื่อเป็นการป้องกัน
การได้รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงาน 

-จัดซ้ือชุดผจญเพลิงส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สามารถป้องกัน
การได้รับบาดเจ็บ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัย
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการตัดชุด
เครื่องแบบ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ อปพร. 

-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-ตัดชุดส าหรับเจ้าหน้าที่ อป
พร.ที่ปฏิบัติของ อบต.หนอง
ขาม 

70,000 70,000    ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ
และก าลังใจเพิ่มไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 

ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความภาคภูมิใจ
และการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
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        3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายเยาวชน
ต าบลหนองขามต้าน
ยาเสพติด 

-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงในต าบลหนอง
ขาม 

แกนน าเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่
อายุ 13-25 ปีของแต่ละ
หมู่บ้านๆ 10 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 60 

มีเครือข่าย
เยาวชนเพื่อ
ด าเนินงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในทุกหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด 

ประชาชนในเขตต าบลหนอง
ขาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้านลดลง
อย่างน้อยร้อยละ
60 

ประชาชนรู้ถึง
โทษของยาเสพ
ติดและสามารถ
ป้องกันตัวเองได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(บ าบัด,ฟื้นฟูอาชีพ) 

-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ท่ีจะต้อง
เข้ารับการบ าบัดและ
ฟื้นฟูอาชีพ 

-ผู้ท่ีจะต้องเข้ารับการบ าบัด
และฟื้นฟูอาชีพ ภายในต าบล
หนองขาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ60 

ผู้รับการบ าบัด
สามารถด ารงชีวิต
อย่างปกติสุขได้ 

ส านักปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ยาเสพติดในพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันยาเสพติด
โลก (26 มิ.ย.ของทุก
ปี) 

-เพื่อเป็นการกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนได้รับ
รู้ถึงโทษและอันตราย
จากยาเสพติด 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนท่ัวไปในเขตต าบล
หนองขาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ยาเสพติดในพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

ประชาชนได้รับรู้
ถึงโทษและ
อันตรายท่ีเกิด
จากยาเสพติดทุก
ชนิด 

ส านักปลัด 

6 โครงการเยาวชน
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติด 

เยาวชนในเขตต าบลหนอง
ขาม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้านลดลง
อย่างน้อยร้อยละ
60 

ประชาชนรู้ถึง
โทษของยาเสพ
ติดและสามารถ
ป้องกันตัวเองได้ 

ส านักปลัด 
/สภ.คอน
สวรรค์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.หนองขาม ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกพืช
อายุสั้น ม.4 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ราษฎร
ปลูกพืชเพิ่มรายได้ 

-ปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปอเทือง ฯ 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรมีรายได้
เพิ่มจากการปลูก
พืชอายุสั่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ60 

สามารถส่งเสริมให้
ราษฎรมีความรู้
และเป็นการเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการคลองสวยน้ า
ใส 

-  เพื่อให้มีแหล่งน้ า
ที่สวยงามและใส
สะอาด 

- ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช
ต่างๆตามแม่น้ า ล าคลองต่างๆ 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกจากการใช้
น้ าไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

มีแหล่งน้ าที่ใส
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคน้ า
ไหลได้สะดวก 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกหญ้า
แฝกตามแนว
พระราชด าริ  

-  เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

จ านวน  11  หมูบ้านในเขต
ต าบลหนองขาม 

 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

การพังทลายของ
ดินลดน้อยลงร้อย
ละ70 

สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
หน้าดิน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซ้ือต้นไม้
พันธ์ุกล้าไม้ปลูก 

-เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ป่า
ไม้ 

-ในเขตต าบลหนองขาม  30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎรมีรายได้
เพิ่มจากการปลูก
พชือายุสั่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

สามารถส่งเสริมให้
ราษฎรมีความรู้
และเป็นการเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปลูกป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ  

-  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ป่าสีเขียวและลด
ภาวะโรคร้อน 

-    พื้นที่ป่าในต าบลหนอง
ขาม 

 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนป่าไม้
ชุมชนมีจ านวน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60 

-  ความอุดม
สมบูรณ์จะ
กลับคืนมา 

ส านักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนจัดหา
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือ
เกษตรกร  
(ธนาคารข้าวพันธุ์ดี)  

-  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ราษฎรได้มี
เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดีได้
ผลผลิตมาก 

ราษฎรในเขตต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 

 100,000 100,000 100,000 100,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

ท าให้การปลูกข้าว
ได้ผลผลิตมากยิ่งข้ึน
เพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย
หลังฤดูท านา   

-  เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือราษฎรให้
มีรายได้เพิ่มหลังฤดู
ท านา 

ราษฎรในเขตต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

ราษฎรมีอาชีพ
เสริมและเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ 

-  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีในการ
ท าการเกษตร 

ราษฎรในเขตต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

-  ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

9 โครงการตลาดนัดสีเขียว -เพื่อส่งเสริมการด ารง
ชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้านใน
เขตต าบลหนองขาม 

 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

ราษฎรมีการด ารง
ชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

10 โครงการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

-เพื่อสนับสนุนทาง
การเกษตร 

-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
-ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ศูนย์ฯ 

 120,000 120,000 120,000 120,000 มีการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
50 

-เป็นการสนับสนุน
เทคโนโลยทีาง
การเกษตร 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการจัดการ
ประกวดผลงานด้าน
เกษตรต าบลหนอง
ขาม (ด้านปศุสัตว์/
ด้านการเกษตร/ด้าน
ประมง/อ่ืนๆ 

-เพื่อประชาชนเกิด
แรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตร
เสริมสร้างความ
สามัคคี 

- ประชาชนในเขต อบต.หนอง
ขาม จ านวน 11 หมู่บ้าน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีงานประจ าปี
ประจ าต าบล
เพิ่มขึ้น 1 งาน 

-ประชาชนเกิด
แรงจูงใจการการ
ประกอบอาชีพ
เกิดความสามัคคี 

ส านักปลัด 

12 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเพิ่มผลผลิต 

-เพื่อให้ราษฎรได้
ความรู้และสามารถ
น าไปปฏิบัติสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนในเขต อบต.หนอง
ขาม จ านวน 11 หมู่บ้าน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
50 

เกษตรกรมีความรู้
น าไปปฏิบัติและ
ถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

13 โครงการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การผลิตข้าวปลอดภัย
(สภาเกษตร) 

เพื่อเพิ่มรายได้โดย
สร้างอาชีพเสริมด้าน
การผลิตข้าว
ปลอดภัยแก่
เกษตรกร 

- ประชาชนในเขต ต าบล
หนองขาม 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
50 

เกษตรกรมีความรู้
น าไปปฏิบัติและ
ถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

14 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชอายุสั้น ม.4 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ราษฎรในหมู่บ้าน 

-ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น 
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปอ
เทือง ฯ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 

 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเรียนรู้ใน
ชุมชนเพิ่มขั้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

เพิ่มรายได้ให้กับ
ราษฎรในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

15 โครงการปลูกต้นไม้จิก
น้ า ต้นแคนา ตามที่
สาธารณะ หมู่ที่ 4 

-  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4  10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

-  ประชาชนมีการ
ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงและเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด 



103 

 

     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวนวัตวิถี
ต าบลหนองขาม 

-  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ราษฎรในเขตต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

  100,000 100,000 100,000 คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60 

-  ประชาชนมี
อาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

17 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน  
ม.7 

-  เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
ท่องเที่ยวนวัตวิถี
ต าบลหนองขาม 

- สถานที่เหมาะสมภายใน
ต าบลหนองขาม,ที่สาธารณะ
ภายในหมู่  7  
 

  200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นภายใน
ต าบลหนองขาม 

-  มีสถานที่
ท่องเที่ยว  
ประชาชนในต าบล
หนองขามมีอาชีพ
เสริม 

กองช่าง 
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   4.2   แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ  “ หน้าบ้าน
น่ามอง” 

-  เพื่อเป็นการดูแลความ
สะอาดของบ้านให้ดู
สวยงาม 

- หมู่บ้าน จ านวน  11  
หมู่บ้านเขตต าบลหนอง
ขาม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ราษฎรให้ความ
สนใจความสะอาด
ของบ้านเรือนร้อย
ละ80 

-  ความสวยงามมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบ 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะและน้ าเสีย
ในชุมชน 

-  เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะ
และน้ าเสียให้กับ
ประชาชน 

-  จ านวน  11 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ขยะและน้ าเสียใน
ชุมชนมีปริมาณลด
น้อยลงร้อยละ60 

-  ภายในหมู่บ้าน
มีมีความสะอาด
และน่าอยู่ 

ส านักปลัด 
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4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับเกลี่ย/
ปรับปรุงบ่อขยะ   

- เพื่อดูเรียบร้อย
และไม่ส่งกลิ่นเหม็น 

-  ที่ทิ้งขยะของอบต.หนอง
ขามบ้านภูดิน  ม.10 

 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

บ่อขยะได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

- เพื่อความเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พัฒนาแหล่งน้ า
และการ 
ท่องเที่ยวภายในต าบล 

-  เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

- สถานที่เหมาะสมภายใน
ต าบลหนองขาม,ที่สาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 
 

 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นภายใน
ต าบลหนองขาม 

-  มีสถานที่
ท่องเที่ยว  
ประชาชนในต าบล
หนองขามมีอาชีพ
เสริม 

กองช่าง 

3 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่
สาธารณะหนองแซง 
หนองน้ าขุ่น  หนอง
เขื่องผี หนองขามเปื้ย 
 

-  เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

- สถานที่บ้านโนนแต้  ม.4 ม.
9 และ ม.8 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นภายใน
ต าบลหนองขาม 

-  มีสถานที่
ท่องเที่ยว  
ประชาชนในต าบล
หนองขามมีอาชีพ
เสริม 
 
 

กองช่าง 

4 โครงการล้อมรั้วสระ
น้ าที่สาธารณะ บริเวณ
โคกยานาง ม.10 

-เพื่อปรับปรุงให้เป็น
ระเบียบน่าเยี่ยมชม
และเพื่อความ
ปลอดภัย 

-บริเวณโคกยานาง ม.10  10,000 10,000 10,000 10,000 มีแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นภายใน
ต าบลหนองขาม 

-เกิดความสวยงาม
เป็นระเบียบน่า
เยี่ยมชม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองขาม 

-เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ภายใน
ศูนย์ฯที่ดีเหมาะสม 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ขาม 

 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถดึงดูดเด็กเล็ก
ให้อยากเข้าเรียนมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 

-ศูนย์ฯมีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บ้านฝาย 

-เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ภายใน
ศูนย์ฯที่ดีเหมาะสม 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้าน
ฝาย 

 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถดึงดูดเด็กเล็ก
ให้อยากเข้าเรียนมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 

-ศูนย์ฯมีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุ
ศึกษาศูนย์ อบต.
หนองขาม 

-เพื่อให้การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพและเด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

-จัดซ้ือการเรียนการสอน  25,000 25,000 25,000 25,000 ความพร้อมของ 
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพเด็ก
มีการพัฒนาในทุก
ด้าน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนวัสดุ
ศึกษาศูนย์ อบต.บ้าน
ฝาย 

-เพื่อให้การด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพและเด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

-จัดซ้ือการเรียนการสอน  25,000 25,000 25,000 25,000 ความพร้อมของ 
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพเด็ก
มีการพัฒนาในทุก
ด้าน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาย 

-เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพพร้อมใช้งานมี
ความแข็งแรงสร้าง
ความปลอดภัย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฝาย 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพร้อมของ 
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพเด็ก
มีการพัฒนาในทุก
ด้าน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองขาม 

-  เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและ
เสริมสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอน 

-  ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
ขาม 

 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ความพร้อมของ
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  สร้างความ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดท าป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองขาม 

-เพื่อให้มีป้ายบอก
สถานที่ชัดเจนมีความ
คงทนถาวร 

- จัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองขาม 

   30,000 
 

30,000 
 

ความพร้อมของ
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- มีป้ายบอก
สถานที่ศูนย์เด็กฯ
ที่ชัดเจนมีความ
คงทน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการก่อสร้าง
ประตูทางเข้า-ออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองขาม 

-เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยของสถานที่
ราชการ 

-ก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
หนองขาม 

   100,000 100,000 ความพร้อมของ
การเรยีนการสอน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- มีประตูทางเข้า-
ออกศูนย์เด็กฯ
สร้างความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 ศูนย์ 
 

-  เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

-    เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

403,200 
 

มีอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพส าหรับ
เด็กเล็กทุกวัน 

-  นักเรียนมีได้
อาหารกลางวันฟรี 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย์ 

-  เพื่อเด็กจะได้มี
อาหารเสริมกิน 

-เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 

144,460 
 

144,460 
 

144,460 
 

144,460 
 

144,460 
 

มีอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กทุกวัน 

-  นักเรียนมีมี
สุขภาพที่สมบูรณ์  
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

-  เพื่อเด็กจะได้มี
อาหารเสริมกิน 

-นักเรียนในเขต อบต.
หนองขามจ านวน 4 
โรงเรียน 
 

655,370 
 

655,370 
 

655,370 
 

655,370 
 

655,370 
 

มีอาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กทุกวัน 

-  นักเรียนมีมี
สุขภาพที่สมบูรณ์  
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ  ของ
ศูนย์เครือข่าย  

- โรงเรยีนจัดกิจกรรม
ร่วมกันในระดับศูนย์
เครือข่าย และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

-  นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
และนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

มีการเรียนรู้
ร่วมกันเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ80 

-นักเรียนมี
ความสุขและมี
ศรัทธาเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจัดท าแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน(โรงปุ๋ย) 

-เพื่อให้ราษฎร
สามารถได้เรียนรู้จาก
ชุมชนของตนเองได้ 

-บ้านหนองขาม หมู่ที่7 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการเรียนรู้
ร่วมกันเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ80 

-ราษฎรมีความรู้
และทักษะการ
ด ารงชีวิตดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาย 
-ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
 1,700  บาท/ป ี
 -ค่าหนังสือเรียน 
200 บาท/ป ี
 -ค่าเครื่องอุปกรณ์
การเรียน 200  บาท/
ปี 
 -ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 300 บาท/ปี 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
430 บาท/ภาคเรียน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร

กลางวันตรงตาม
โภชนาการทุกคน 

 - เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ ได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ครบทั้ง 4 ดา้น 
 - เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีชุดนักเรียนอุปกรณ์
การเรียนหนังสือเรียน 
ที่เหมาะสมกับวัย 

- ผลักส่งค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านฝาย 
 - ผลักเงินค่ารายหัว 
 - ผลักเงินค่าหนังสือเรียน 
 - ผลักเงินค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน 
 -ผลักเงินค่าชุดนักเรียน 
 - ผลักเงินค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 247,360 
 

247,360 
 

247,360 
 

247,360 
 

- เด็กนักเรียนใน
สังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านฝายได้
รับประทาน 
อาหารกลางวัน
ถูกต้องโภชนาการ
ครบร้อยละ  100 
 - เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ 
ร้อยละ 100 
 - เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียน 
หนังสือ อุปกรณ์ 
การเรียนที่
เพียงพอร้อยละ 
100 

- เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน 
อาหารที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการทุกคน 
 - เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียน 
การสอนที่เพียงพอ 
 - เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
หนังสือ 
เรียนทีเหมาะสม
กับวัย 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองขาม 
-ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
 1,700  บาท/ป ี
 -ค่าหนังสือเรียน 
200 บาท/ป ี
 -ค่าเครื่องอุปกรณ์
การเรียน 200  บาท/
ปี 
 -ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 300 บาท/ปี 
 -ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
430 บาท/ภาคเรียน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร

กลางวันตรงตาม
โภชนาการทุกคน 

 - เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ ได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ครบทั้ง 4 ด้าน 
 - เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีชุดนักเรียนอุปกรณ์
การเรียนหนังสือเรียน 
ที่เหมาะสมกับวัย 

- ผลักส่งค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 
 - ผลักเงินค่ารายหัว 
 - ผลักเงินค่าหนังสือเรียน 
 - ผลักเงินค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน 
 -ผลักเงินค่าชุดนักเรียน 
 - ผลักเงินค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 131,410 
 

131,410 131,410 131,410 - เด็กนักเรียนใน
สังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองขาม ได้
รับประทาน 
อาหารกลางวัน
ถูกต้องโภชนาการ
ครบร้อยละ  100 
 - เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ 
ร้อยละ 100 
 - เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียน 
หนังสือ อุปกรณ์ 
การเรียนที่
เพียงพอร้อยละ 
100 

- เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน 
อาหารที่ถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการทุกคน 
 - เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียน 
การสอนที่เพียงพอ 
 - เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
หนังสือ 
เรียนทีเหมาะสม
กับวัย 

กอง
การศึกษา 
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 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

-ผูสู้งอายุและประชาชน
ทั่วไปในต าบลหนองขามทุก
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานประเพณีมีการ
สืบสานจนถึง
ปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

2 โครงการงานประเพณี
แห่งเทียนพรรษา 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

หมู่บ้านในต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานประเพณีมีการสืบ
สานจนถึงปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

3 โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

หมู่บ้านในต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประเพณีมีการสืบ
สานจนถึงปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

4 โครงการงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

หมู่บ้านในต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานประเพณีมีการสืบ
สานจนถึงปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

5 โครงการงานประเพณี
บุญออกพรรษา 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

หมู่บ้านในต าบลหนองขาม
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานประเพณีมีการ
สืบสานจนถึง
ปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

6 โครงการงานสภา
วัฒนธรรมประจ า
ต าบลหนองขาม 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมประจ า
ต าบลหนองขาม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีแหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จ านวน 1 แห่ง 

- ได้อนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ 

ส่วน
การศึกษา 

7 โครงการร่วมขบวนแห่
งานประจ าปีของดี
อ าเภอคอนสวรรค์ 

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
 

- งานประเพณีช่วงเดือน 
พฤศจิกายน –ธันวาคม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

งานประเพณีมีการ
สืบสานจนถึง
ปัจจุบัน 

-อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการประเพณีสู่
ขวัญข้าว บ้านโนนแต้ 
หมู่ 4 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

-บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานประเพณีมีการ
สืบสานจนถึง
ปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามไว้ได ้

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดงานวันจุด
เทียนวันมาฆบูชาบ้าน
โนนแต้ หมู่4 

-  เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

-บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานประเพณีมีการ
สืบสานจนถึง
ปัจจุบัน 

สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อนัดีงามไว้ได้ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต อบต. 
จ านวน 4 โรงเรียน 

-  เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 

- นักเรียนโรงเรียนในเขต 
อบต.หนองขาม จ านวน 4 
โรงเรียน 

1,368,000 
 

1,368,000 
 

1,368,000 
 

1,368,000 
 

1,368,000 
 

มีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ
ส าหรับเด็ก
นักเรียนทุกวัน 

-  นักเรียนมีได้
อาหารกลางวันฟรี 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
ในเขต
ต าบล
หนองขาม
จ านวน 4 
โรงเรียน 

 
2 โครงการจัดงาน

มหกรรมวิชาการ
นักเรียน ต าบลหนอง
ขาม 

-  โรงเรียนจัด
นิทรรศการจัดเป็น
เต้นท์ศูนย์เครือข่าย
ร่วมกันในระดับศูนย์
เครือข่ายเป็นงาน
วิชาการระดับต าบล 

-  นักเรียนโรงเรียนใน
ต าบลหนองขามทุก
โรงเรียน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สร้างการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน
มากขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ60 

- ครูและนักเรียน
ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ในกิจกรรม
มหกรรมวิชาการ
ระดับอ าเภอ 

กอง
การศึกษา

/ 
โรงเรียน
บ้านโนน
แต้(คุรุ
ราษฎร์
วิทยา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาร.ร.บ้าน
หนองขาม(ทองงาม
วิทยา) 

- เพื่อพัฒนาฐานการ
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมชอง
ชุมชน และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ 

-  นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 นักเรียน ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 95 ใช้
วิถีชีวิตพอเพียง
ในการเรียนรู้
และการท างาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนได้เรียนรู้
และเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์
ชีวิต 
สถานศึกษาได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

กอง
การศึกษา

/ 
ร.ร.บ้าน

หนองขาม
(ทองงาม
วิทยา) 

4 โครงการคุณธรรมน า
ความรู้สู่เศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
ร.ร.บ้านฝาย 

-เพื่อให้เด็กน าหลักคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 80 

นักเรียนได้เรียนรู้
และเป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์
ชีวิต 

กอง
การศึกษา

/ 
ร.ร.บ้าน

ฝาย 
5 โครงการกีฬาสีภายใน

ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

-เพื่อสร้างเสริมให้เด็ก
เกิดความสามัคคีมี
วินัย มีน้ าใจนักกีฬา
ประพฤติตนเป็นคนดี
ของชุมชนและสังคม 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนเกิด
ทักษะชีวิตและ
สมรรถภาพ
ผู้เรียนสมวัยร้อย
ละ85 

นักเรียนมีความ
สามัคคี มีวินัยมี
น้ าใจนักกีฬา
ประพฤติตนเป็นคน
ดีของชุมชนและ
สังคม 

กอง
การศึกษา

/ 
ร.ร.บ้าน

ฝาย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนตามวิถี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้และร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เกิดความ
ภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน
ตนเองและร่วมใจ
อนุรักษ์ร้อยละ 
85 

นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และร่วมกัน
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านฝาย 

7 โครงการส่งเสริมงาน
อาชีพให้กับผู้เรียน 
-การประดิษฐ์กล่องใส่
กระดาษทิชชูจากแผ่น
เฟรม 

-เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่
ตนเองได้ 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย   20,000   นักเรียนเกิด
ทักษะในงาน
อาชีพและมีเจต
คติที่ดีต่องาน
อาชีพร้อยละ80 

นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านฝาย 

8 โครงการส่งเสริมงาน
อาชีพให้กับผู้เรียน 
-การท าเฟอร์นิเจอร์
จากกระดาษ
หนังสือพิมพ์ 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และสามารถน าไป
สร้างเป็นรายได้เสริม
ให้แก่ตนเองได้ 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย    30,000  นักเรียนเกิด
ทักษะในงาน
อาชีพและมีเจต
คติที่ดีต่องาน
อาชีพร้อยละ80 

นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปสร้าง
รายได้ให้กับ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านฝาย 

9 โครงการส่งเสริมงาน
อาชีพให้กับผู้เรียน 
-การถนอมอาหารเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
การถนอมอาหารและ
สามารถน าไปสร้าง
เป็นอาชีพเสริมให้แก่
ตนเองได้ 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย    25,000  นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ถนอมอาหาร
ร้อยละ 80 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านฝาย 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าจากวัสดุ
เหลือใช้ “กระเป๋าจาก
ขวดน้ าพลาสติก” 

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ให้เกิด
รายได้แก่ตนเอง 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านฝาย    20,000  นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านฝาย 

11 โครงการปลูกอ้อยใน
โรงเรียน 
(ร.ร.หนองตาไก้
วิทยากร) 

-เพื่อสร้าง
ประสบการณ์องค์
ความรู้ห้องเรียนไร้ฝา
แก่นักเรียน สร้าง
พฤติกรรมให้นักเรียนรู้
วิธีสร้างแหล่งอาหาร
และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

-นักเรียน ร.ร.หนองตาไก้  20,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
หนองตา
ไก้
วิทยากร 

 

12 โครงการปรับปรุง
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี 
 (ร.ร.หนองตาไก้
วิทยากร) 

-เพื่อให้สถานศึกษา
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

-สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และมีอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสมอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  

  40,000   -สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และมี
อาคารสถานที่
เหมาะสมร้อย
ละ80 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยต่อ
ผู้เรียน มีบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไว้
บริการแก่นักเรียน
และชุมชน 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
หนองตา
ไก้
วิทยากร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปลูกอ้อย
วิสาหกิจโรงเรียน (ร.ร.
หนองตาไก้วิทยากร) 

-เพื่อสร้าง
ประสบการณ์องค์
ความรู้ห้องเรียนไร้ฝา
แก่นักเรียน สร้าง
พฤติกรรมให้นักเรียนรู้
วิธีสร้างแหล่งอาหาร
และมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

-นักเรียน ร.ร.หนองตาไก้    40,000  นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 80 

นักเรียนได้เรียนรู้
และมีรายได้
ระหว่างเรียนน้อม
น าแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รู้จัก
ประหยัดอดออมมี
ความสามัคคีและ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
หนองตา
ไก้
วิทยากร 

 

14 โครงการกีฬาสีภายใน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพ
ติด 

-เพื่อสร้างเสริมให้เด็ก
เกิดความสามัคคีมี
วินัย มีน้ าใจนักกีฬา
ประพฤติตนเป็นคนดี
ของชุมชนและสังคม 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน
แต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 

  10,000 10,000 10,000 นักเรียนเกิด
ทักษะชีวิตและ
สมรรถภาพ
ผู้เรียนสมวัยร้อย
ละ85 

นักเรียนมีความ
สามัคคี มีวินัยมี
น้ าใจนักกีฬา
ประพฤติตนเป็นคน
ดีของชุมชนและ
สังคม 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านโนน
แต้(คุรุ
ราษฎร์
วิทยา) 

15 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนตามวิถี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้และร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เกิดความ
ภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน
แต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 

  15,000 15,000 15,000 นักเรียนเกิด
ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน
ตนเองและร่วมใจ
อนุรักษ์ร้อยละ 
85 

นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และร่วมกัน
อนุรักษ์ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านโนน
แต้(คุรุ
ราษฎร์
วิทยา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมงาน
อาชีพให้กับผู้เรียน 
-การถนอมอาหารเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

-เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
การถนอมอาหารและ
สามารถน าไปสร้าง
เป็นอาชีพเสริมให้แก่
ตนเองได้ 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน
แต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 

   25,000 25,000 นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ถนอมอาหาร
ร้อยละ 80 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านโนน
แต้(คุรุ
ราษฎร์
วิทยา) 

17 โครงการส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าจากวัสดุ
เหลือใช้ “กระเป๋าจาก
ขวดน้ าพลาสติก” 

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าวัสดุเหลือใช้มา
สร้างสรรค์ให้เกิด
รายได้แก่ตนเอง 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน
แต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 

  20,000 20,000 20,000 นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/โรงเรียน
บ้านโนน
แต้(คุรุ
ราษฎร์
วิทยา) 

18 โครงการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

นักเรียน ร.ร.บ้านหนองขาม
(ทองงามวิทยา) 

  40,000 40,000 40,000 นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/ร.ร.บ้าน
หนองขาม
(ทองงาม
วิทยา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการสร้างจิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม น า
การสื่อสารสู่สากล 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
ด้านจิตอาสาธารณะ
ให้แก่นักเรียน และฝึก
จิตอาสาอย่างต่อเน่ือง 

นักเรียน รร.บ้านหนองตา
ไก้วิทยากร 

  30,000 30,000 30,000 นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/รร.บ้าน
หนองตา

ไก้
วิทยากร 

20 โครงการนักสัตวบาล
น้อยเรียนรู้คู่
ศึกษาศาสตร์พระราชา 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาแนวคิดศาสตร์
พระราชาลงสู่การ
ปฏิบัติ 

นักเรียน รร.บ้านหนองตา
ไก้วิทยากร 

 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนสามารถ
น าทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน
อ่ืนๆได้ร้อยละ
75 
 

นักเรียนน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา
/รร.บ้าน
หนองตา

ไก้
วิทยากร 
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5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีของดีคอน
สวรรค์  

-เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
 

- งานประเพณีช่วงเดือน 
พฤศจิกายน –ธันวาคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 งานประเพณีมี
การสืบสาน
จนถึงปัจจุบัน 

-อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา
/อ าเภอ
คอน

สวรรค์ 
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5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันสตรีสากล 

-เพื่อแสดงออกถึงพลัง
ความสามัคคี สตรีได้มี
โอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

-สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีสากล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เกิดความ
เข้มแข็งในหมู่
คณะเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ80 

-แสดงพลังตรีใน
การเสริมสร้าง
ความสามัคคีของ
กลุ่มสตรี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 
กองทุน

สตรีสากล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี มปีระสิทธิภาพ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงาน
ของสมาชิก อบต. 
คณะผู้บริหาร  
พนักงานลูกจ้างและ
ผู้น าท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการท างาน 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานและผู้น า
ท้องถิ่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกิดการเรียนรู้มี
ทักษะการท างาน
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

-  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

2 โครงการจ้าง
หน่วยงานที่เป็นกลาง
ประเมินความพึงพอใจ 

-เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ 

-องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานสรุปผล
การประเมินความ
พึงพอใจของ
ราษฎร 

-ได้ข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรม
จริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานลูกจ้าง
อบต.หนองขาม 

-เพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานให้กับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานลูกจ้าง
ทุกคน 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานลูกจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สร้างเสริม
จริยธรรมใน
กลุ่มเป้าหมายได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

บุคลากรที่เข้า
อบรมมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี 

-เพื่อง่ายต่อการเก็บ
ภาษีสามารถ
ตรวจสอบพื้นที่อาณา
บริเวณเขตต าบล
หนองขามได้ชัดเจน 

- ส ารวจพื้นที่เขตต าบล
หนองขามเพื่อจัดท าเป็น
แผนที่ภาษี 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

สามารถตรวจสอบ
การช าระภาษีและ
จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ80 

- ง่ายต่อการ
ติดตามและจัดเก็บ
ภาษี 

กองคลัง 

5 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

- เพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ 
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติ 
หรือค่าซ่อมกลาง 
-เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน 

-ซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง,รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์,รถเก็บขยะ 
 

  500,000 500,000 500,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-ทรัพย์สินมีสภาพ 
สมบูรณ์พร้อมใช้
งาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

6 โครงการจ้างเหมา
บริการต่างๆ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-จัดจ้างเหมาบริการต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

7 โครงการ อบต. สัญจร
เพื่อบริการประชาชน 

- เพื่อเป็นการบริหาร
ประชาชนนอกพื้นที่
และได้ใกล้ชิดกับ
ประชาชน 

- จัดบริการต่างๆและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-  ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 



124 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนชุมชน 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-ราษฎรในเขตต าบลหนอง
ขาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

- ประชาชนมีส่วน
รว่มในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

9 โครงการปกป้อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-ราษฎรในเขตต าบลหนอง
ขาม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดี 

ส านักปลัด 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

-เพื่อเป็นการด าเนิน
รอยตามพระราชด าริ 
 

-ราษฎรในเขตต าบลหนอง
ขาม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-ประชาชนมี
ส่วนรวมในการ
ด าเนินรอยตาม
พระราชด าริ 

ส านักปลัด 

11 โครงการเลือกตั้ง 
นายก อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. 

-เพื่อให้การบริหารงาน
ของ อบต.เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

-ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง นายก 
อบต.และสมาชิกสภา 
อบต. 

 100,000 100,000   ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-มีสภา อบต.และ
ผู้บริหาร อบต. 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน้ า และนวัตวิถี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี และส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 
- เพื่อให้เกิดความรู้
ด้านแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างไม่
ประมาท 

-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และประชาชน
ในพื้นที่ต าบลหนองขาม 
 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองขาม มี
ความรู้ความเข้าใจ 
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เกิดความรู้ด้าน
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
การด ารงชีวิต
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

ส านักปลัด 

13 โครงการสอบเขตถนน
สาธารณะทุกสายใน
หมู่บ้าน ม.4 

-เพื่อตรวจสอบ
เส้นทางการสัญจรที่
เป็นถนนสาธารณะ 

-สอบเขตถนนสาธารณะทุก
สายในหมู่บ้าน ม.4 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
ถนนขึ้นร้อยละ80 
 

ราษฎรมีถนนไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
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๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน อบต.หนอง
ขาม 

-เพื่อให้อาคารส านักงาน
มีสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน 

-ส านักงาน อบต.หนอง
ขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

-อาคารส านักงานมี
สภาพ สมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อบต.หนองขาม 

-เพื่อปรับปรุงอาณา
บริเวณสถานที่ 
ส านักงานอบต.หนอง
ขาม ให้เกิดความ
น่าเชื่อถือเกิดความ
สวยงาม 

-จัดภูมิทัศน์ด้านหน้า 
อบต.และภายในบริเวณ 
อบต.หนองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -บริเวณสถานท่ี
อบต.หนองขาม
ได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 แห่ง 

เกิดความสวยงาม
เป็นระเบียบ
น่าเชื่อถือ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงาน อบต.หนอง
ขาม 

-เพื่อให้มีสภาพที่
พร้อมในการใช้งาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ด
ประชาสัมพันธ์จ านวน 2 
บอร์ด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆแก่ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



127 

 

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม
อาคารกองสวัสดิการ
สังคม 

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
อาคารเพื่อเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานกองสวัสดิการ
สังคม 

   100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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6.4 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฝาย 

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต 

  10,000 10,000  ระบบอินเตอร์เน็ต 
1 ชุด 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอ าเภอคอนสวรรค์ 

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อ าเภอ
คอนสวรรค์ในการจัดงานรัฐ
พิธีของอ าเภอคอนสวรรค์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดงานรัฐพิธี
บรรลุผลส าเร็จ
ร้อยละ100 

-เกิดจิตส านึกที่ดี
แก่ผู้ร่วมงาน 

ส านักปลัด 
/ 

อ าเภอคอน
สวรรค์ 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ประจ าอ าเภอคอน
สวรรค์ 

-เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 28,000 28,000 28,000 28,000 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-เป็นสถานที่
กลางในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 
/ 

อ าเภอคอน
สวรรค์/ 
อบต.ศรี
ส าราญ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองขาม ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการลาดยางทับ
ถนนคอนกรีต จุดปาก
ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ ที่ 
1 – ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- ช่วงที่ 1 กว้าง 6.10 ม. 
ยาว 1.93 ม. หนา 0.04 
ม. 
- ช่วงที่ 2 กว้าง 5.0 ม. 
ยาว 1.24 ม. หนา 0.04 
ม. 

  982,400 982,400 982,400 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จุดนานาย
บุญธรรม-ฟาร์มไก่    

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 5.0 ม. ยาว 2,250 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

  6,750,000 6,750,000 6,750,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.3 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 
 

-จุดบ้านนายจีระศักดิ์ เชื่อม
บ้านดอนไข่ผ า กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม.หนา 0.15 ม. 
-จุดบ้านนางบัวลีถึงวัง
กกคร้อ 
กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 -จุดนานางหนูแวง ต่อพันธ์
ถึงวัดป่า กว้าง 4 ม.ยาว 
200 ม.หนา 0.15 ม. 

 4,000,000 4,000,000 4,000,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต จากบ้าน
นายจีระศักดิ์  ผล
ประเสริฐ – ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาย ม.1 

-  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4 ม. ยาว 990 ม. 
หนา 0.04 ม. (เสริมผิว 
(Asphalt) 

  1,584,000 1,584,000 1,584,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม. 4 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาเกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
-จุดจากบ้านนายสมร พัน
น้อยถึงสะพานท่าแฮ่ 
-จุดนายพุทธิศักดิ์ถึงสถานี
สูบน้ าท่าหว้า  

 3,500,000 3,500,000 3,500,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกล านา
แซงตอนล่าง ม.4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

กว้าง 80 ม.ยาว 7,000 ม.
ลึก 3 ม. 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกหนอง
แซง ม.4 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

กว้าง 80 ม.ยาว 5 กม. 
ลึก 2 ม. 
 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.6 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

- -จุดถนนด า –ล าห้วยยาง
หวาย-โนนกกค้อกว้าง 4 ม.
ยาว800 ม.หนา 0.15 ม. 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกล า
ห้วยยางหวาย
ตอนกลาง ม.6 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 

จากถนนด า ถึง นานาย
ประยูร ประสานศักดิ์ 
กว้าง 5 ม.ยาว 3,000 ม.
ลึก 2 ม. 
 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก/เสริมเหล็ก 
รอบสระน้ า ม.6 

-เพื่อให้มีถนนสัญจร
ไปมาได้สะดวก 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก/เสริมเหล็ก รอบสระ
น้ า 
กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.หน้า 
0.15 ม. 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์ประจ าต าบล
ขนาดใหญ่แบบ
มาตรฐาน (บ้าน
หนองฉิม หมู่ที่ 6) 

-เพื่อใช้เป็นสถานที่
ส าหรับฆ่าสัตว์ที่
ถูกต้องและได้
มาตรฐาน 

-ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ประจ า
ต าบลขนาดใหญ่ตามแบบ
มาตรฐาน  
บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 

   20,000,000 20,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

มีสถานที่ส าหรับ
การฆ่าสัตว์ที่
ถูกต้องและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอก
ห้วยหินเจาะและลง
ลูกรังตลอดสาย ม.7 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

กว้าง 25 ม.ยาว 6,000 ม.
ลึก 2 ม. 

  10,000,000 10,000,000  ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 7 - 
บ้านห้วยบง  

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 7 กม.   1,000,000 1,000,000  ถนนลาดยาง     
1 เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 7 - 
บ้านโนนสงเปลือย  

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 กม.    20,000,000  ถนนลาดยาง     
1 เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผสม
ยางพารา จุดบ้านนาย
ธรรมรงค์ - บ้านดงบัง
น้อย พร้อมวางท่อ 
จ านวน 1 จุด ขนาด 
60 ม.7 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2.5 กม.    5,000,000 5,000,000 ถนนลาดยาง     
1 เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

16 โครงการก่อสร้างหอ
ประปาหมู่บ้าน 
 (ท่าแจง้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ประปาผิวดินขนาดเล็ก    3,500,000 3,500,000 3,500,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากโรงสีนายสวาสดิ์ 
ผลวิลยั ถึง นานาง
วาสนา บุญโนนแต้   
ม.9 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาเป็นไปได้
สะดวก 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากโรงสีนายสวาสดิ์ 
ผลวิลัย ถึง นานางวาสนา 
บุญโนนแต้ กว้าง 4 ม.ยาว 
1,000 ม. 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนด าหน้าวัด ถึง
หอสูบน้ าประปาติดล า
น้ าก่ า ม.9 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาเป็นไปได้
สะดวก 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากถนนด าหน้าวัด ถึง
หอสูบน้ าประปาติดล าน้ าก่ า 
กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดรอบสระน้ าโคก
ย่านาง ม.10 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 
 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจุดรอบสระน้ าโคก
ย่านาง  

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จุดสายปู่ตา-วัดภูดิน 
ม.10 

-เพื่อให้มีการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จุดบ้านสายปู่ตา-วัดภู
ดิน กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 
ม. 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกหนอง
น้ าขุ่น ม.11 

-เพื่อให้มีน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

-ขุดลอกหนองน้ าขุ่น  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกจากการใช้
น้ าเพื่อการเกษตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกล า
ห้วยหว้า ม.11 

-เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกป้องกันการ
เกิดน้ าท่วม 

-ขุดลอกล าห้วยหว้า กว้าง 
20 ม.ลึก 2 ม.ยาว 2,000 
ม. 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถระบายน้ า
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90 

น้ าไหลได้สะดวก
ป้องกันน้ าท่วม
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกล า
ห้วยไผ่ ม.11 

-เพื่อให้น้ าไหลได้
สะดวกป้องกันการ
เกิดน้ าท่วม 

-ขุดลอกล าห้วยไผ่ กว้าง 20 
ม.ลึก 2 ม.ยาว 2,000 ม. 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถระบายน้ า
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ90 

น้ าไหลได้สะดวก
ป้องกันน้ าท่วม
พื้นที่การเกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการเปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากหมู่ที่ 
4 เป็นของหมู่ที่ 9 

บ้านโนนแต้ 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

ขนาดตามการไฟฟ้าก าหนด   600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

25 โครงการก่อสร้างหอ
ประปาใหม่ จุดท่า
เอียด – ถังเดิม ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

- ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ 3 หมู่บ้าน 8 4 9  (กรม
ทรัพยากรน้ า) 
 

  6,400,000 6,400,000 6,400,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบหนองน้ า
สาธารณะด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออก ม.7 

-เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

- กว้าง 6 ม. ยาว 271 ม. 
หนา 0.15 ม. 
- กว้าง 5 ม. ยาว 374 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  2,096,400 2,096,400  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างหอ
ประปาใหม่ ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับการ
บริโภคอย่างทั่วถึง 

- ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ า) 
 

  6,400,000 6,400,000 6,400,000 ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

- ราษฎรมีน้ าไว้
ใช้ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

28 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต จากบ้าน
นายจีระศักดิ์  ผล
ประเสริฐ – ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ฝาย ม.3 

-  เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก 

- กว้าง 4 ม. ยาว 990 ม. 
หนา 0.04 ม. (เสริมผิว 
(Asphalt) 

  1,584,000 1,584,000 1,584,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

ราษฎรมีถนน
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากศาลปู่
ตา - หอสูบน้ าประปา 
– สะพานท่าแฮ่ ม.4 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากศาลปู่
ตา - หอสูบน้ าประปา 
– สะพานท่าแฮ่ ม.9 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการเปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า จากหมู่ที่ 
4 เป็นของหมู่ที่ 9 
บ้านโนนแต้ 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

ขนาดตามการไฟฟ้าก าหนด   600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร จากบ้าน
โนนแต้ - ถนนเลียบ
น้ าก่ า – ท่าหว้า ม.4 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หม้อ
แปลง ระยะทาง 5 กม. 

  3,462,500 3,462,500 3,462,500 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน
นายธรรมรงค์ – สาม
แยกรอบหมู่บ้าน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากนาพ่อเจียก – นา
นายภานุพันธ์   ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากปากทางเส้นไป
บ้านโนนสงเปลือย–นา
แม่สมหมาย ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จากปากทางนานาย
กุมพวา–นานายกอง
พันธ์ุ ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าจากบ้าน
นายธรรมรงค์ – สาม
แยกรอบหมู่บ้าน ม.7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ได้
สะดวก 

เพิ่มหม้อแปลง เสาแรงสูง 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความพึงพอใจของ
ราษฎรในหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ราษฎรมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง   57,200   ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เอกสารสี จ านวน 1 เครื่อง  7,900    ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

โทรทัศน์ จ านวน 1 เครื่อง   10,200   ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง   25,000   ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เอกสารสี จ านวน 1 เครื่อง   7,900   กองคลัง 

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง   7,900   กอง
การศึกษาฯ 

7 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 ตัว  28,900    กอง
สวัสดิการ

สังคม 
8 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ 
โทรทัศน์ จ านวน 1 เครื่อง  10,200 10,200   กองสวัสดิการ

สังคม 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เอกสารสี จ านวน 1 เครื่อง  7,900 7,900   กองช่าง 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน 

  16,000   ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

  7,900 7,900  ส านักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   16,000 16,000  ส านักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

  9,000 9,000  ส านักปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว   4,000 4,000  ส านักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว   5,000 5,000  ส านักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   21,800 21,800  ส านักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
(แบบ 2 บาน) 

  5,500 5,500  กองคลัง 

18 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

  7,900 7,900  กองสวัสดิการ
สังคม 

19 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-ตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง   18,500 18,500  กอง
สวัสดิการ

สังคม 
20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

 700 700   ส านักปลัด 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

 700 700   กองคลัง 

22 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

 700 700   กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน 

  16,000   กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว   2,000   กองช่าง 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-ตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง   18,500 18,500  ส านักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง 

  118,000   ส านักปลัด 

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
21.5 น้ิว 
 

  4,000 4,000  ส านักปลัด 

รวม  57,000 398,500 118,100   
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ส่วนท่ี 4  
การติดตามและประเมินผล 

  
4.1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบ
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

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

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพจิารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรบัติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
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(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินน้ันยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง มี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่าน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถ่ินให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถ่ินก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ท้องถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรี ยกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถ่ินยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับ สังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกึอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถ่ินให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มปีระสทิธิภาพและไม่ขัดต่อระเบยีบ กฎหมาย หนังสือสั่งการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสง่ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรปูธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงู 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกนั 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืน
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กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยา
เสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน อุดหนุนโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่ ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ  น าไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  เอาใจใส่ท านุบ ารุง  และบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อวัดและพระสงฆ์  นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท  ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นการสืบทอด
และเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อจักให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวได้สัมผัสกับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของไทย 

 วัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน และศิลปะ

การฟ้อนร า ในปัจจุบัน อาหารจากภาคอีสาน ถือเป็นอาหารยอดนิยมที่แพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่ง
เมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี ได้แก่ เมนูส้มต า โดยเฉพาะส้มต าไทย ที่สามารถรับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา เนื่องจากส้มต า
มีส่วนประกอบหลักคือผัก และสามารถรับประทานคู่กับ ข้าวเหนียว ข้าวสวย ขนมจีน ได้ตามที่ต้องการ  ทั้งนี้ในเรื่อง
ของภาษาที่ใช้ในต าบลหนองขามนั้น ภาษาหลักที่ใช้คือ ภาษาอีสาน  

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนด

แนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณโดยใช้รูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะใน
ระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขนามัยของประชาชน 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

  ปัญหาด้านสาธารณสุข  หากไม่มีการวางแผนที่ดีคงจะมีปัญหาโรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรค
เอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเช่ือมโยงจากสถานพยาบาลสู่ชุมชน  เช่นการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม การดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่บ้าน หรือมีการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมือง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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