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คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้กําหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เป็นเวลา 5 ปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

          องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ือ
กําหนดทิศทางการบริหารท้องถ่ินให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีได้กําหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) คงจะประสบความสําเร็จตามท่ีได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี 

 
 
      
      องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
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เหตุผลความจําเป็น 

การทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
เป็นแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
******************************** 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมได้ทบทวน จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564  
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548  และเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ประกาศใช้  เม่ือวันท่ี  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2559  และใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทํางบ 
ประมาณร่ายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 และ 2562   

ตามหนังสืออําเภอกันทรารมย์ ท่ี ศก0023.8/ว2431 ลงวันท่ี 30  พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี  ประจําปี 2564  ได้แจ้งแนวทางการบูรณาการ
แผนพัฒนาในทุกหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

1.ให้ทุกหน่วยงานทบทวน จัดทําแผนพัฒนาเป็นระยะ 5 ปี  คือ แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565  และให้ 
ใช้แผนท่ีปรับปรุงใหม่นี้ในการประสานแผนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 2.ให้ทุกหน่วยงานทบทวน จัดทําแผนพัฒนาเป็นระยะ 5 ปี  คือ แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-
2565  ให้แล้วเสร็จภายใน  วันท่ี  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562  และให้ใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณต่อไป 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนตําบลคํา
เนียม   จึงจําเป็นต้องทบทวน จัดทําแผนพัฒนาเป็นระยะ 5 ปี  คือ แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565  
ซ่ึงได้จัดเวทีประชาคมระดับตําบลในรูปแบบประชารัฐ  เม่ือวันท่ี 11  มิถุนายน  พ.ศ.2562  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา  5  ปี พ.ศ.2561-
2565 
 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา  5  ปี พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คําเนียม  เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมมีมติเห็นชอบ  จึงประกาศใช้ให้ประชาชนท่ัวไป
ทราบ  และใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณต่อไป 
   

                                                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
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ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ท่ีตั้ง 
                     องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม     มีท่ีทําการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านอีต้อม    หมู่ท่ี   9     
ตําบลคําเนียม    ห่างจากอําเภอกันทรารมย์    2.8    กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ   30     กิโลเมตร 
 

1.2 อาณาเขตติดต่อ 
                    ทิศเหนือ           เขตพ้ืนท่ีติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลดูน และเทศบาลตําบลกันทรารมย์ 
                                          บางสว่น 
                    ทิศตะวันออก     เขตพ้ืนท่ีติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวช้าง 
                    ทิศใต้               เขตพ้ืนท่ีติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง 
                    ทิศตะวันตก       เขตพ้ืนท่ีติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง และองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                          หนองบัวบางส่วน 
1.3 เขตการปกครอง/ประชากร 
                 จํานวนหมู่บ้านท้ังสิ้น  10  หมู่บ้าน   มีเนื้อท่ีท้ังหมด  12,744  ไร่หรือประมาณ  20.39 ตาราง
กิโลเมตร  มีจํานวนประชากร   ณ   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561  แยกเป็นชาย  2,740    คน   หญิง  2,760  คน         
รวม 5,500  คน  จํานวนครัวเรือน    1,478   ครัวเรือน    ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ี  269.74  คน/ตร.
กม. 
1.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
อาชีพ / กิจการท่ีสําคัญ ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์รวม    รายได้เฉลี่ย / ปี 
1.ทํานา  (และเลี้ยงสัตว์ ) 
    -ทํานา 
    -สัตว์ประเภทโคเนื้อ 
    -สัตว์ประเภทควาย 
    -สัตว์ประเภทสุกร 
2.รับจ้างท่ัวไป 
3.ค้าขาย 
4.รับราชการ 

889   (เลี้ยงสัตว์  725) 
889 

             725 
             252 
               20 
               68 
               23 
               20 

 
2,346,960  กก.  ( 2,346  ตัน) 
             2,268    ตัว 

449 ตัว 
296 ตัว 
   - 
   - 
   - 

 
 21,120  บาท  / คน 
   6,500  บาท / คน 
 10,000  บาท / คน 
 35,000  บาท / คน 
 39,000  บาท / คน 
 60,000  บาท / คน 
144,000  บาท / คน 
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1.5 ข้อมูลด้านการศึกษา    
ชื่อสถานศึกษา ท่ีตั้ง 

หมู่ท่ี 
ระดับอนุบาล/

ปฐมวัย 
ระดับประถมฯ รวมห้อง 

( ห้อง ) 
รวมครู 
( คน ) 

รวมนักเรียน 
( คน ) 

ห้อง ครู นร. ห้อง ครู นร. 
รร.บ.อีต้อม 2 2 2 10 6 6 59 8 8 69 
รร.บ.มะกรูด 3 1 1 4 6 4 15 6 5 19 
รร.มารดาทรงธรรม 4,7 2 2 50 7 10 214 9 12 264 
รร.บ.หนองทามใหญ่ 6 2 1 9 6 5 33 8 6 42 
รร.บ.หนองอีกว่าง 5 2 1 10 6 4 32 8 5 42 
รร.บ.คําเนียม 8 2 2 32 11 15 87 13 17 119 
ศพด.วัดสุวรรณาราม 1 - 2 12 - - - - 2 12 
ศพด.วัดนางกว่าง 5 - 1 13 - - - - 1 13 
ศพด.วัดหนองทามใหญ่ 6 - 2 6 - - - - 2 6 
ศพด.อบต.คําเนียม 9 - 1 16 - - - - 1 16  

1.6 ด้านการสาธารณสุข 
                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  1 แหง่ ( 1 หลัง)  ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองทามน้อย  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  4,7   บ้านหนองทามน้อย   บุคลากรประจําสถานีอนามัย  จํานวน  7   คน   
                   - สาธารณสุขประจําตําบล (ผอ.โรงพยาบาลฯ)                                                 1   คน 
                   - เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข                                                                           2   คน 
                   - ลูกจ้าง                                                                                             3   คน 

          - ภารโรง                                                                                            1   คน 
1.7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ความม่ันคง (มวลชน) / ป้องกัยภัย 
                    1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน     
                        - กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน   (ทุกหมู่บ้าน   หมู่บ้านละ   1    คน)     รวม               10    คน 
                        - ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน      (ทุกหมู่บ้าน    หมู่บ้านละ   2    คน)     รวม               20    คน 
                        - ลูกเสือชาวบ้าน         1    รุ่น                                                       130    คน 
                        - อปพร.                   3     รุ่น                                                        80    คน 
2.ท่ีทําการสถานีตํารวจชุมชนประจําตําบล      1    แห่ง   
                        - หัวหน้าสถานีตํารวจชุมชนฯ                                                            1     นาย 
                        - ผู้ช่วยหวัหน้าสถานีตํารวจชุมชน ฯ                                                    1     นาย 
                        - อาสาสมัครราษฎรอาสาตํารวจชุมชน   หมู่บ้านละ   1   คน    รวม            10     คน   
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1.8  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                   1. แหล่งน้ํา 
                       1.1    หว้ย        2    สาย   ได้แก่   ห้วยยาง    และห้วยสะบ้า 
                       1.2   หนองน้ํา         7      แห่ง 

    -  หนองโกนา  ( ม.10)            - หนองโกเหล่า   ( ม.8 )      - หนองอีตา  ( ม.1 ) 
                         -  หนองยาง  ( ม.1 )               - หนองตาหลาบ  ( ม.9 )    - หนองหญ้าปล้อง( ม.9 ) 
                         -  หนองทามน้อย  ( ม.4,7)        - หนองทามใหญ่   ( ม.6 )         
                   2.ป่าไม้ 
                      - หมู่ท่ี  1,10  (ป่าช้า+ป่าดงสวน) ประมาณ  100  ไร่ หมู่ท่ี  8 (ป่าดงสวน) ประมาณ  5   ไร่ 
                      - หมู่ท่ี  3  (ท่ีสาธารณะ)  ประมาณ           34  ไร่    หมู่ท่ี  9  (ป่าชา้)   ประมาณ   4   ไร่ 
                      - หมู่ท่ี  5  (ป่าช้า)    ประมาณ    5   ไร่ 

2. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  
2.1 โครงสร้างบุคลากร  / การบริหารงานบุคล 

1 )  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน  อบต. 8 )          จํานวน     1    คน 
 1.1 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน  อบต.  )       จํานวน     1    คน 
 1.2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน                                            จํานวน     1    คน 

                    2 )   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                              จํานวน    10   คน                    
- หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป  )    จํานวน     1    คน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                   จํานวน      1    คน 
- นักจัดการงานท่ัวไป                                                                จํานวน     1    คน 
- เจ้าพนักงานธุรการ                           จํานวน     1    คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)                              จํานวน     1    คน 
- พนักงานดับเพลิง     ( พนักงานจ้างท่ัวไป )                                   จํานวน    1    คน 
- พนักงานขับรถยนต์  ( พนังานจ้างท่ัวไป )                                        จํานวน    1    คน 
- คนงานท่ัวไป          (พนักงานจ้างท่ัวไป)                                         จํานวน    1    คน 
- นักการภารโรง        (พนักงานจ้างท่ัวไป)                                         จํานวน    1    คน 
- ยาม                     (พนักงานจ้างท่ัวไป)                                        จํานวน    1    คน 

                   3 )   กองคลัง                                                                        จํานวน    4   คน 
                        - ผอ.กองคลัง   ( นักบริหารงานคลัง  7 )                                      จํานวน    1    คน 
                        - นักวิชาการเงินและบัญชี                         จํานวน    1    คน 
                        - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                        จํานวน     1   คน  
                        - เจ้าพนักงานพัสดุ               จํานวน    1    คน 
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4 )  กองช่าง                                                                                        จํานวน   4  คน 
                     - ผอ.กองช่าง   ( นักบริหารงานช่าง  7 )                                     จํานวน   1  คน 
                     - นายช่างโยธา                                                                   จํานวน   2  คน 
                     - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                             จํานวน    1  คน 
5)  กองการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรม                                                        จํานวน   8  คน                                             
                     - ผอ.กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ( นักบริหารงานการศึกษา)          จํานวน   1   คน 
                     - นักวิชาการศึกษา           จํานวน   1   คน 
  -ครู คศ.1/2                                                                          จํานวน   3    คน 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                        จํานวน   3    คน 
  - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                    จํานวน   -    คน 
6 )  กองสวัสดิการสังคม                                                                            จํานวน  3   คน                             

- ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม )                   จํานวน  1   คน 
- นักพัฒนาชุมชน                                                                    จํานวน   1   คน 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                                         จํานวน   1   คน 

  2.2  โครงสร้างฝ่ายบริหาร  
                     - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล                                     จํานวน   4  คน 
                              1)นายก   อบต.                                                           จํานวน   1  คน 
                              2)รองนายก   อบต.                                                       จํานวน  2   คน 
                              3)เลขานุนายก  อบต.                                                     จํานวน  1   คน 
  2.3  โครงฝ่ายนิติบัญญัติ 
                     - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                                        จํานวน   1  คน 
                     - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                                          จํานวน 19  คน 
                     - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                                      จํานวน  1   คน 
  2.4   การงบประมาณ 
                     1 )  งบประมาณ   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561                         
                        -ประมาณการรายรับจากภาษี/อากร/ใบอนุญาต/รายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  15,954,300   บาท  
                       - ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล                      จํานวน   15,825,290  บาท 
                       - ประมาณการรายจ่าย                                                     จํานวน  31,779,590  บาท 
                     2 )  งบประมาณ   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562                         
                        -ประมาณการรายรับจากภาษี/อากร/ใบอนุญาต/รายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  13,884,000   บาท  
                       - ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล                      จํานวน   16,622,170  บาท 
                       - ประมาณการรายจ่าย                                                     จํานวน   30,506,170  บาท 
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  2.5  เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
                            -  รถยนต์ส่วนกลาง   (แบบมีช่องวางด้านหลังคนขับ)             จํานวน        1     คัน 
                            -  รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์    จํานวน        1     คัน 
                            -  รถจักรยานยนต์                                                       จํานวน       1     คัน 
                            -  เครื่องขยายเสียง                                                       จํานวน       1     ชุด      

---------------------------------- 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
*********************************** 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ   
  พ.ศ.  2561 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลด้านการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เก่ียวกับการต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559- ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สามารถสรุปการต้ังงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     20,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     20,000,000       บาท 
 รายรับจริง                    28,512,137.21   บาท   
 รายจ่ายจริง                   24,571,348.40   บาท   
 ปีงบประมาณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     31,779,590        บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     31,779,590        บาท 
 รายรับจริง                    28,772,335.82    บาท  
 รายจ่ายจริง                   25,321,523.38    บาท 
 ปีงบประมาณ 2561 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    30,901,400         บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    30,901,400         บาท 
 รายรับจริง                    27,372,346.38    บาท   ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
                 จ่ายจริง                       20,249,609.32   บาท    ณ  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 ปีงบประมาณ 2562 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    30,506,170        บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    30,506,170        บาท  
          1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1เชิงปริมาณ 
 



 

 

 
 
 นายพลทวี  พันธ์วิไล   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ได้นําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คําเนียม ในเดือนธันวาคม ประจําปี 2561 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
1.รายงานจํานวนโครงการและงบประมาณ (การอนุมัติงบประมาณ) ข้อมูลจาก ระบบ e-Plan   และการเบิกจ่าย งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ ปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน/และแหล่งน้ํา 
15+19 8,403,000 - - - - - - 

2. ด้านการพัฒนาสังคม 26+34 12,944,850 - - - - - - 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4+1 210,000 - - - - - - 
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1+1 330,000 - - - - - - 

5.ด้านการพัฒนาองค์กร 18+8 1,425,000 - - - - - - 
รวม 127 23,312,850 - - - - - - 

หมายเหตุ :  งบประมาณรวม ผ.08 (ครุภณัฑ์)   
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2.การนําไปสู่การปฏิบัติ (ทําสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง)  และเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจําปี พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จํานวน 
โครงการ 

ที่อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ลงนามในสัญญา 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่มีการเบิกจ่าย 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/และ
แหล่งน้ํา 

15+19 - 13 - 21 - 13 - 

2. ด้านการพัฒนาสังคม 26+34 - 49 - 11 - 49 - 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4+1 - - - 5 - - - 
 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1+1 - 1 - 1 - 1 - 

5.ด้านการพัฒนาองค์กร 18+8 - 21 - 5 - 21 - 
รวม 127 100 84 66.14 43 33.8 84 66.14 

หมายเหตุ : +10 หมายถึง รายการใน  ผ.08  (ครุภัณฑ์) 
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แผนภูมิแสดงความสมัพันธ์จํานวนโครงการตามแผนฯ /อนุมตัิงบประมาณ/ลงนามในสัญญาและการเบิกจ่าย ปี 
2561 
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บทสรุป 
จํานวนโครงการตามแผนฯ / จํานวนโครงการตามข้อบัญญัติ / จํานวนโครงการที่ลงนามสัญญา 

 

1.จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564  จํานวน   183   โครงการ/กิจกรรม 
2.จํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี พ.ศ. 2561   
   จํานวน  127  โครงการ    

-คิดเป็น ร้อยละ  69.39  ของโครงการตามแผนฯ (2561) 
3.จํานวนโครงการท่ีลงนามสัญญา   84      

-คิดเป็น ร้อยละ  45.90  ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ ( ปี 2561)   
-คิดเป็น ร้อยละ  66.14  ของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2561   

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ได้ดําเนินการ 56   
-คิดเป็น ร้อยละ 30.60  ของโครงการตามแผนพัฒนาฯ (ปี พ.ศ.2561) 

1.2.2เชิงคุณภาพ 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงอยู่ใน

ระดับท่ีน่าพอใจ  แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จํานวน 12  โครงการ แต่ไม่ได้นําสู่ปฏิบัติได้เลย 
โครงการ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ต้ังไว้ในแผนพัฒนา  จํานวน  7 โครงการนําไปปฏิบัติได้  1 โครงการ  
ถือว่านําไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอันได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ 
กล่าวคือ ไม่ควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 
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2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านท่ี 1  

ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนําโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เฉพาะปี 2561  มาดําเนินการในปีงบประมาณ 2561   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  จึงจะได้คะแนน  จะเห็นได้ว่า 
อบต.คําเนียม นําแผนปี 2561  ไปปฏิบัติได้  127  โครงการจากท่ีต้ังไว้ในแผน  183  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 69.39  
ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับยอมรับได้  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เห็นว่าควรพัฒนา
ระดับการปฏิบัติได้ตามแผนฯเพ่ิมมากข้ึนก็จะเป็นการดี  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคําถามปลายเปิดเพ่ิมข้ึนมา 
2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือประโยชน์

หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินให้มากยิ่งข้ึน 
นายก อบต.คําเนียมได้ ช้ีแจงต่อสภา อบต.คําเนียม เพ่ิมเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ท่ีว่า ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ต้ังไว้ใน

แผนพัฒนา จํานวน 12 โครงการ แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ต้ังไว้ใน
แผนพัฒนา  จํานวน  7  โครงการนําไปปฏิบัติได้ 1  โครงการ ถือว่านําไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น  

ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.คําเนียม มีจํานวนจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจอํานาจหน้าท่ี แต่
ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ซ่ึง 
จะได้นําข้อมูลไปประชุมกับส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือนําไปพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 

         2.ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561    2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

(ได้รับงบประมาณ) 
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื �นฐานและพัฒนาแหล่งนํ �า 54     34 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 71 68 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 5 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร 37 26 

รวม 183 127 
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2.2 ผลกระทบ 
           ทําให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมได้รับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพตาม
สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.คําเนียม 
  

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จํานวน 12 โครงการ แต่ปฏิบัติได้น้อย   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ต้ังไว้ในแผนพัฒนา  จํานวน  7  โครงการนําไปปฏิบัติได้ 1 โครงการ  

ถือว่านําไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 

1. ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอันได้แก่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควร
กําหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.   

2. นําเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือจะได้นําไปพัฒนาการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
************************************************************ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

  สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาท่ีสูงข้ึน

ตามลําดับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและ

ผสมผสานกับปัจจัยภายนอก และก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ

ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย

คุกคาม ดังนั้น ประเทศไทยจึงกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระยะยาว พร้อม

กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ

นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วน และนําพาประเทศไทยให้

หลุดพ้น หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ท้ังปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย      

ไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซ่ึงจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญใน    

เวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย         

ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
      ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอกประเทศในด้านสังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ประเทศไทยมีความม่ันค่ังทางด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย  
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่างม่ันคง 

เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี และมี
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมี 

บทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง 
 
 
 
 
 

 

(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฎิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ
เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิง    
สู่แนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิต
เข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 3.การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs     สู่สากล 
4.การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5.การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6.การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิต ในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม   และความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน        การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายจ่ายของภาครัฐ 

12.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่2(พ.ศ.2560-2564)                                

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ

ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 

จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 

(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ

กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ

หลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ 
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ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

และนําไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 วิสัยทัศน์ 

  “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เป้าหมาย 

1.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

2.ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  

3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ

ม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

5.มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อม่ัน

ของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วน

ร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ

ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคม

สูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ตํ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุขและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุน ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 
- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให้เกิดความ
ม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ังค่ังและ
ยั่งยืน 

(1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารง
ไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหาร 
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือ 
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์   
 ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

 4.การรักษาความม่ันคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซ่ึง
อํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
5.การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความ 
      สอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับความม่ันคง กับ แผนงาน

การพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกัน  การทุจริตประ 
พฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้
มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการตดิตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ 

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ไดม้าตรฐานสากล 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมให้มีความทันสมัย     เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ํา 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาระบบน้ําประปา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 

(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว    อย่าง
ท่ัวถึง 

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่

เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
(2)  การพัฒนาเมือง 
         - แนวทางการพัฒนาหลัก/ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 
(3)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
         - พ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและ
แสวงหาตลาดใหม่ สําหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน    GMS, 
ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค อาเซียน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ       การ
บริการและการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

 

(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)    ของ
ผู้ประกอบการไทย 

(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ี
มีความเสมอภาคกัน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ี
สร้างสรรค์ 

(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง    
ความม่ันคง 

(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน   
การต่างประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   1.3.1  ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (19  จังหวัด) 
   วิสัยทัศน์ 

  “เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
         โดยใช้นวัตกรรม  สร้างสรรค์ ท่ีเชื่อมโยงความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ” 

   พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการบริการ ท้ังในและนอกอาเซียน 
2. พัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้ตรงกับ   

              ความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ท้ังในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของประชารัฐ 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนักการค้า (Trading Nation) 
6. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การ     
    ลงทุน  

   เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ 
  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

3. เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนาโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีภาค 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาท่ีดินเพ่ือการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การใช้หลักความพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่ีมีศักยภาพ 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การยกระดับการผลิตอ้อย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การยกระดับการผลิตมันสําปะหลัง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การแปรรูปยางพารา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การผลิตโคเนื้อ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 11 การผลิตโคนม และผลิตภัณฑ์นม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร และกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 13 การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการแปรรูป และการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่าง          

1.3.2. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิตตาม  
                    ความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การแปรรูปอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมตามความต้องการของตลาด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การผลิตสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถ่ินเชื่อมโยงการท่องเท่ียว 

1.3.3. ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การค้า การค้าชายแดน และการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับเมืองเศรษฐกิจเป็นมหานคร 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
         (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ)  ชื่อกลุ่ม   ราชธานี เจริญศรี โสธร                                                   

วิสัยทัศน์         “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเท่ียวการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

    พันธกิจ 

 1. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอม  

 มะลิคุณภาพดี 

 2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์     

     และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 

 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้า  

     ชายแดน ท้ังด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
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เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพ่ิมช่องทางการตลาด   

ท้ังในและต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการการมี    

ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว 

 3.  สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)             

     ท่ีมีประสิทธิภาพ 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและ 
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ

ของตลาด 

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
 

 ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์   ข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี 
(1) เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ       ด้านการ
ผลิตและการตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเท่ียว ให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

 

(1)  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและ   
 ได้มาตรฐานสากล 

(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

(3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่าย
การท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

(4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวและ 
ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพ่ิม
มูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจร และได้
มาตรฐานสากล 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
และประเทศเพ่ือนบ้าน 

(3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) 
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์            “ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเท่ียวครบวงจร” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6.บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7. เป้าประสงค์รวม 
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความม่ันคง 
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวัดศรีสะเกษ 
กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจ   
ให้พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

(1)  สร้างโอกาส เพ่ิมรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก  
(4) ส่งเสริมการท่องเท่ียวครบวงจร 
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจําหน่ายท่ีได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้ม 
กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(1)  ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนา  
2.เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและยกระดับการศึกษาให้มี  คุณภาพ 
3.สนับสนุนการน้อมนําปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดํารงชีวิต 
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(4)  พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม  
      และระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
(5)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การเสริมสร้างความ
สมดุลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเสริมสร้างความ
ม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
(3) พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการ   
ในภาครัฐ และ      
ธรรมาภิบาล 

 

(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

วิสัยทัศน์ 

 “สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเท่ียว พัฒนาการศึกษาท้องถ่ินให้ได้มาตรฐาน” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพาณิชย์ การค้า การลงทุนชายแดน 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม 
1. พัฒนาคุณภาพของคนในท้องถ่ินให้อยู่ดีมีสุขโดยองค์รวมท่ีดีข้ึน 
2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว และการพาณิชย์ การค้าชายแดนเปิดประตูสู่อาเซียน 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาองค์กรท่ีมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

(1)  พัฒนาสุขภาพอนามัย 
(2)  การกีฬาและนันทนาการ 
(3)  สวัสดิการและสังคม 
(4)  การพัฒนาอาชีพ 
(5)  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
(6)  การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
      และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(2)  การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 
(3)  การส่งเสริม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและการ
พาณิชย์ การค้าชายแดน 

(1)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(2)  การส่งเสริมการพาณิชย์ การลงทุน 
(3)  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน 

 

(1)  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพ 
(3)  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
(4)  การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษา 
(5)  การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา 
      และแหล่งเรียนรู้ 
(6)  การพัฒนาระบบนิเทศทางการศึกษา 
(7)  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือ 
      การพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
(9)  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาองค์กร (1)  การพัฒนาบุคลากร 
(2)  การพัฒนาองค์กร 
(3)  การบริหารจัดการ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
      5.1 วิสัยทัศน์  

“เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเท่ียว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  
 นําสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล”   

5.2 พันธกิจ  
    1.สร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นมีพ้ืนท่ีสีเขียว 
    2.ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถ่ิน 

          3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ํา  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท้องถ่ิน 

4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   5. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า 

   8. บูรณาการการทํางานของหน่วยงานราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 5.3 
เป้าประสงค์รวม  
   1. ชุมชนและสังคม  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

                        ท่ีดี  อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                     2. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม   และมีระบบสาธารณูปโภค 
                         สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 
                     3. มูลค่าการค้าการลงทุน   และรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

4. ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
                     5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน 

6. ผลผลิตด้านการเกษตรท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

5.4 ผลผลิตท่ีได้  3  ด้าน  ดังนี้ 
      1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
      3. ด้านเศรษฐกิจ 
 5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ    

       ประกอบด้วย  3  ด้าน   ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                  เป้าประสงค์ 
     1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต 
                                   และการประกอบอาชีพ 
                  กลยุทธ์ 
     1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา 
                                   อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการผังเมือง  รวมท้ัง 

    พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ําท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละของถนนท่ีได้รับการปรับปรุง 
   4. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการ 

วางผังเมืองท่ีมีมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

                    เป้าประสงค์ 
1 สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
5. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ่ือบ้าน 
7. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 
8. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

                   กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมสํานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าท่ีของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ 

              ของคนในชาติ 
2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 



 

 

-30 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และการปรับปรุงคุณภาพ 
    การให้บริการประชาชน 

 4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
5. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

   6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี พ่ึงพาตนเองได้ 
   7. สร้างค่านิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน  
               และประชาชน 
   8. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด 
              และปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
          9. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
          10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง 

     องค์รวม 
          11. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
          12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรักชาติ 
2. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบภัยพิบัติ  ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว 
    ทันตามความต้องการ 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของการบริการท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาให้บริการ 
5. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ร้อยละของงานบริการท่ีได้จัดทํามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 

                    7. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับของขีดสมรรถนะท่ีส่วนราชการกําหนด 
           8. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
             9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
             10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดี  
             11. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ 
             12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
                    13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)          
                    14. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง 
             15. จํานวนภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ท่ีเพ่ิมข้ึน  
             16. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ินมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
 



 

 

 
-31 

                    17. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
             18. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประชากร) 
             19. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
   20. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมศีลธรรม 
                           คุณธรรม และจริยธรรม 
    21. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
    22. ร้อยละของครอบครัวท่ีมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน          
    23. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
   24. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม   

25. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา  
                สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 

 26. จํานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
                 กีฬา สาธารณสขุ และแรงงาน 
  27. จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 

28. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ 
                 ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
   29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ  มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  30. มีลําดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

         ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
                    เป้าประสงค์ 
     1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
     2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
                     กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
     3. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําท้ังในและนอกระบบ 
     4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
                      ตัวช้ีวัด 
     1. จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริม 
                                   การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 

 

 
-32 

                               2. จํานวนหมู่บ้านท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     3. ร้อยละของชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมท่ีได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนแผนชุมชน 
                                   ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
     4. จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
     5. จํานวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
     6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
     7.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
     8. ร้อยละของจํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
     9. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
              10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม) 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 
 
 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ํา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์กร 

2.3 เป้าประสงค์  
1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีดี ชีวิตมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  มีระบบการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่ 
3.ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
4.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทําลาย ได้รับการดูแลรักษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการท้ังบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์   
“เมืองน่าอยู่ มุ่งสูก่ารเกษตรอินทรีย์ บริหารจัดการดี การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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 2.4 ตัวชี้วัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ํา การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนท่ี เช่น ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ําท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.  อาคารต่างๆ 

สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง

ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ระบบน้ําอุปโภค

บริโภค ระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม -โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 -ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี  
-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

-จัดระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
-อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรท่ีจัดตั้งตาม
กฎหมาย เพ่ือดาํเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมและพฒันาวิถีเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-ส่งเสริมและพฒันาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
-ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ให้มีความ
เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมและพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบ  และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมและพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบ  และยั่งยืน 
-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ํา ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯเปน็ต้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
 

-ส่งเสริมระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-พัฒนาการบริหารงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
  2.6 กลยุทธ์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 
             1.1กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา    
    1.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา  ไฟฟ้า  ประปา 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   2.1กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างท่ัวถึง อบรมประชาชนให้มีจิตสํานึก มีคุณธรรม 

      จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์ไว้  
  2.2กลยุทธ์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีท่ัวหน้า 
  2.3กลยุทธ์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนด้าน 
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที 
  2.4กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
  2.5กลยุทธ์ ให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

    3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการทําการเกษตรไร้สารเคมี ไม่มีสารพิษ และพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และ 
    พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
  3.2กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างการเพ่ิมผลผลิต และมี 
  รายได้เพ่ิมข้ึน 
4.ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 

  4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม / สนับสนุนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    4.2 กลยุทธ์  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 

    5.1 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ ท้ังบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ 
           อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
                    5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 
           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
 การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  กําหนดการ 
 พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การ 
 พัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 13 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 

           1.1กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา    
 1.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา  ไฟฟ้า  ประปา 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 2.1กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างท่ัวถึง อบรมประชาชนให้มีจิตสํานึก มีคุณธรรม 

      จริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์ไว้  
2.2กลยุทธ์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีท่ัวหน้า 
2.3กลยุทธ์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนด้าน 
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที 
2.4กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
2.5กลยุทธ์ ให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการทําการเกษตรไร้สารเคมี ไม่มีสารพิษ และพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และ 
    พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
3.2กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างการเพ่ิมผลผลิต และมี 
  รายได้เพ่ิมข้ึน 
4.ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม 

  4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม / สนับสนุนอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    ( น้ํา,ดิน,ป่าไม้)  
                   4.2 กลยุทธ์  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 
    5.1 กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ ท้ังบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ 
           อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มุ่งพัฒนา 5  ด้าน ได้แก่ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
3.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                 1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1.ประชากรมีประมาณ 4,401 คนถือเป็นจํานวนท่ี
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทําให้สามารถให้บริการ 

สาธารณะได้อย่างท่ัวถึง 

  2.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

  3.มีแหล่งต้นแบบการทําเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

4. . มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มโรงสีชุมชน ฯ 

1.อัตรากําลังคนทํางานในองค์กรมีจํานวนน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับองค์กรท่ีมีรายได้เทียบเท่ากัน  

2.มีความเสี่ยงในปัญหายาเสพติดตําบลคําเนียม  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1.จํานวนประชากรท่ีเหมาะสมทําให้การจัดทําบริการ 

สาธารณะเป็นไปด้วยความสมดุลกับงบประมาณ 

1. การมีจํานวนบุคลากรน้อยแต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีการต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี งบประมาณเพ่ิมข้ึน  

1. ปัญหาด้านขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ และ
ประสบการณ์ด้าน การเงิน การบัญชี ทําให้การเบิกจ่าย 

งบประมาณเกิดความล่าช้าในบางโครงการ 

2. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้นําเอาปัญหาและความต้องการเป็น

เกณฑ์ 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีจํานวนงบประมาณในการจัดทําบริการสาธารณะ 

มากข้ึนในขอบเขต ภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.การสรรหาบุคลากรในบางตําแหน่งทําได้ยาก  เนื่อง 

จากไม่ค่อยมีผู้ประสงค์จะปฏิบัติหน้าท่ี  ท่ีมีความเสี่ยง 

เช่น ตําแหน่งด้านการพัสดุ 

2. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถ่ินค่อนข้างน้อยเม่ือ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ

อาหารกลางวัน เบ้ียผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การดําเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย

หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ทําให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถนํางบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆท่ียังเป็น 

จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับปรุงระบบบัญชี 

ขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและรวดเร็วอย่างไร 

2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์  ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า  5,000 ลิตร และมีหน่วยกู้ภัย อบต.คําเนียม 

1. การเรียกใช้รถน้ําอเนกประสงค์ในหลายภารกิจทําให้
เกิดความชํารุดบ่อย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มท่ีและ 

ทําให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถประสานขอความร่วมมือยานพาหนะท่ีมี 
สมรรถนะจาก อปท.ข้างเคียง หากมีเหตุเร่งด่วน จําเป็น 

1.เกิดความชํารุดบ่อย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มท่ีและ 

ใช้งบประมาณในการซ่อมจํานวนมาก 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีขนาดพ้ืนท่ีบริการท่ีเหมาะสม  และท่ีตั้งของ
หน่วยงานใกล้เคียง อปท.ใกล้เคียง ทําให้ประสานขอ
ความร่วมมือยานพาหนะท่ีมี สมรรถนะจาก อปท.

ข้างเคียง หากมีเหตุเร่งด่วน จําเป็นได้รวดเร็ว 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีทําการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณท่ีจํากัด 
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4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. ขนาดองค์กรมีความเหมาะสม จํานวนบุคลากรไม่
มากทําให้สายการบังคับบัญชาสั้น  

1. การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจเท่ากันกับ อปท.อ่ืนๆ 

แต่มีบุคลากรน้อยกว่าทําให้เจ้าหน้าท่ี 1 คน ต้อง
รับผิดชอบหลายงาน อาจเกิดความผิดพลาดได้ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีเว็บไซต์รวมหนังสือ
สั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ 

สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายท่ียังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การ

ช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 

2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายท่ีไมชั่ดเจนของส่วนกลางในด้าน
การจัดทําบริการสาธารณะบางอยา่ง เช่น การป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯเป็นต้น 

3.สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดท่ี อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบกฎหมาย

ท่ีส่วนกลาง  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. สามารถเข้าเว็บไซต์รวมหนังสือสั่งการต่างๆ รวม 

ระเบียบกฎหมาย รวมระบบ สารสนเทศต่างๆ 

 

1. จะทําให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนท่ีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้อย่างไร 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. เป็นพ้ืนท่ีราบ มีลําน้ําไหลผ่าน 3  สาย เหมาะแก่การ
เพาะปลูก การเกษตร ทําให้ได้ผลผลิตด้านการเกษตร

จํานวนมาก  

2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  และศูนย์เกษตร 

พอเพียงต้นแบบ ทําให้มีองค์ความรู้นํามาประยุกต์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 20.39 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่
เกินไป ทําให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างท่ัวถึง 

1. การบริหารจัดการน้ําไม่เป็นระบบทําให้  เม่ือผ่านพ้น
ฤดูฝน  จึงไม่สามารถทําการเกษตรได้อย่างเต็มท่ี 

2.การทําเกษตรท่ีพ่ึงสารเคมี  ทําให้ระบบเกษตรขาด
ความสมดุลย์ทางชีวภาพ 
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเข้าสู่ AEC จะทําให้ระบบการค้า การท่องเท่ียว 
มีการแลกเปลี่ยนสินค้า  และบริการมากข้ึนทําให้มี 

ช่องทางมี สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีท่ีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซ่ึงเม่ือมีปัญหาได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า 

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถ่ิน
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถ่ินเพ่ือเป็นค่าบริหาร
จัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถ่ินแต่ไม่ถ่าย

โอนงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1.สถานท่ีตั้งของตําบลมีถนนสายหลักหลายสายสะดวก
แก่การคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร  

1.จะใช้ประโยชน์จากการเปิด AEC  ให้เกิดผลลัพธ์ท่ี 

ทําให้ประชาชนอยู่ดี มีสุขได้อย่างไร 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให้มีผลประโยชน์อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากข้ึน และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะทําให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก 
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จากการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียมในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ํา 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนทํางาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปัญหาการ 

เป็นสังคมเปิดมากข้ึน มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนระหว่างประเทศมากข้ึน  เช่นการเคลื่อนย้ายด้านแรงงาน 
ซ่ึงอาจนําพาสิ่งต่างๆ  ท่ีไม่พึงประสงค์เข้ามาในประเทศ เช่น โรคติดต่อ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  เพราะกฎหมายแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ต้องให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในไทยมากข้ึน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะเป็น        

ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ในการเตรียมรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะด้านสิน 
ค้าการเกษตร เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ปัญหาผลกระทบด้านราคาข้าวตกตํ่า 
ซ่ึงประเทศในสมาชิก AEC นั้น สามารถผลิตข้าวแข่งกับไทยได้ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุท่ีเกิดจาก

คนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําให้ท่ีทํากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายท่ีดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีท่ีทํากินจึงต้องไปบุกรุกป่าใหม่เป็นท่ีทํากิน หรือการตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากขยะมูลฝอย ฯลฯ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ัง

ปัญหาการก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ

ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซ่ึงต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติท่ีต้องการทํา
นิติกรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบํารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจําต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีสื่อสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                     
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม พ.ศ.2561-2565                                       

********************************************************                                                                   
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ป ี

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 

          
           ความมั่นคง 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

สร้างความสามารถ ในการ
แข่งขัน 

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การเพิ่มระสิทธภิาพและ 
 ธรรมาภบิาลในภาครัฐ 

 
ความมั่นคง 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อยา่ง

ยั่งยืน 

การสร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย ์

การต่างประเทศ ประเทศ 
เพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่พิเศษ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั
และนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

ระบบ โลจิสติกส์ 

ยทุธศาสตร์ 

กลุม่จงัหวดั 

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้า และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล 

 

แบบ ยท.01 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างความมั�นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 

การยกระดบัเศรษฐกิจให้
พึ�งตนเองและแข่งขนัได ้

การเสริมสร้างความคุม้กนัทาง
สังคมและคุณภาพชีวติที�ดี 

 

พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ให้ได้ระดับมาตรฐาน
และยั่งยืน 

 



 

 

                                                                                                                             
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม พ.ศ.2561-2565 (ต่อ)                                    

********************************************************                                                                   
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ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา อบต. 

คําเนียม 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์กร 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ํา 

 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม 

เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ
ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบุคลากรในการบริการ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มีความถูกใจผู้รับบริการ 
ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว  
3.ความเสมอภาค เท่าเทียมใน 
การรับบริการของประชาชน 
4.เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ตามแนวทางประชาธิปไตย 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง 
และสามารถใช้การได้ตลอดทั้ง
ปี 
2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและอปุโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
 
 

เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ประชาชนมีความเข้มแข็ง  
พึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม 
รายได้ 
2.ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 
3.การน้อมนําระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน 
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
สากล 
 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่ออนุรักษ์จารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม 
2.พัฒนาระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี 
4.พัฒนาผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

เป้าประสงค์ 
1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปา่สาธารณะ 
(น้ํา/ดิน/ป่าไม้) 
2.พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีความ
สะอาด การจัดการขยะมูลฝอย 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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กลยุทธ ์
1.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร และการจัดการ 
ทั้งบุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชนภายใต้
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสรมิ / สนับสนุน
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( น้ํา,ดิน,ป่า
ไม้) 
2. การกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ ์
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ํา 
2.ปรับปรุง บํารุงรักษา 
และพัฒนาแหล่งน้ํา  
ไฟฟ้า  ประปา 

กลยุทธ ์
1. การเพิ่มผลผลติ  
พัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย์ ระบบเกษตรแบบ
พอเพียง และผลิตภณัฑ์ 
2.การส่งเสรมิและพัฒนา
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มี
ความเข้มแข็ง  สร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 
 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาการศึกษา  คุณธรรม  จรยิธรรม  การกีฬา และ
นันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี และมีคณุภาพชีวิตด ี
3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด ตลอดจนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างทันท่วงที  
4.ส่งเสรมิและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ
เอดส์  ให้มีคณุภาพชีวิตที่ด ี
5.แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมชี่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

 

แผนงานบริหารงานทั%วไป แผนงานการเกษตร 

แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงานเคหะและชมุชน แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชน 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการศกึษา 

แผนงานสาธารณสขุ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานงบกลาง 



 

 

  

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map)                                                                                                                             

********************************************************                                                                   
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แบบ ยท.02 

 

 

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่การเกษตรอินทรีย์  การบริหารการจัดการที่ดี  การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา อบต. 

คําเนียม 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์กร 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้ํา 

 
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสังคม 

 
1.พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ
ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบุคลากรในการบริการ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มีความถูกใจผู้รับบริการ 
ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว  
3.ความเสมอภาค เท่าเทียมใน 
การรับบริการของประชาชน 
4.เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับบริการ 
ตามแนวทางประชาธิปไตย 

 
1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปา่สาธารณะ 
(น้ํา/ดิน/ป่าไม้) 
2.พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีความ
สะอาด การจัดการขยะมูลฝอย 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 
1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง 
และสามารถใช้การได้ตลอดทั้ง
ปี 
2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและอปุโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
 
 

 
1.พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ประชาชนมีความเข้มแข็ง  
พึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม 
รายได้ 
2.ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 
3.การน้อมนําระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน 
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
สากล 
 
 

1.เพื่ออนุรักษ์จารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม 
2.พัฒนาระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี 
4.พัฒนาผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 

เป้าประสงค์ 
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1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง 
และสามารถใช้การได้ตลอดทั้ง
ปี 
2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและอปุโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

 

1.เพื่ออนุรักษ์จารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม 
2.พัฒนาระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี 
4.พัฒนาผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1.พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ประชาชนมีความเข้มแข็ง  
พึ่งตนเองได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม 
รายได้ 
2.ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษ 
3.การน้อมนําระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่ชุมชนอยา่งยั่งยืน 
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
สากล 

 

1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปา่สาธารณะ 
(น้ํา/ดิน/ป่าไม้) 
2.พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีความ
สะอาด การจัดการขยะมูลฝอย 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 

1.พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ
ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบุคลากรในการบริการ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
มีความถูกใจผู้รับบริการ 
ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว  
3.ความเสมอภาค เท่าเทียมใน 
การรับบริการของประชาชน 
4.เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

กลยุทธ์ 

     1.กอ่สร้าง ปรับปรุง 
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ํา    
    2. ปรับปรุง บาํรุงรักษา 
และพัฒนาแหล่งน้ํา  ไฟฟ้า  
ประปา 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
 2.ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ  ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดี 
  3. ส่งเสริมความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ติดเชื้อเอดส์  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  5.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 

1.ส่งเสริมการทําการเกษตรไร้
สารเคมี ไม่มีสารพิษ และพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรีย ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
2.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
เสริมสร้างการเพิ่มผลผลิต และมี 
รายได้เพิ่มขึ้น 

 

1.ส่งเสริม / สนับสนุนอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
2.พัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

 

   1.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร และการจัดการ ทั้ง
บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง  
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักการ
ปกครอง ระบอบประชาธปิไตย 
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แผนงาน 
 

-แผนงานเคหะและชมุชน 
-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

-แผนงานการศกึษา 

-แผนงานสาธารณสขุ 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

-แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชน 

-แผนงานการศาสนา 

วฒันธรรมและนนัทนาการ 

-แผนงานงบกลาง 
 

-แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานเคหะและชมุชน 

-แผนงานบริหารงาน

ทั%วไป 

-แผนงานการศกึษา 

-แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

-แผนงานสงัคม

สงเคราะห์ 

 



 

 

 
 

  

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ํา 

1.เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า 
ประปา ให้ทั่วถึง 
และสามารถใช้การได้
ตลอดทั้งปี 
2.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

การเพิ่มขึ้นของ โครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ํา 

10 10 10 10 10 50      1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา    
    2. ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่ง
น้ํา  ไฟฟ้า  ประปา 
 

โครงการพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ํา 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

 

1.เพื่ออนุรักษ์จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม 
 อันดีงาม 
2.พัฒนาระบบ
การศึกษา 
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยดี 
4.พัฒนาผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /
ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มขึ้น 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์และ
บํารุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในตําบลดีขึ้น 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

10 

50 
 
 

50 
 
 
 
 

50 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคุณธรรม 
จริยธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
 2.ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดี 
  3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

 

โครงการพัฒนา 
ด้านสังคม 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

กรม
ส่งเสริมฯ 

 
พม. 

 
กระทรวง 
ศึกษาฯ 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
เกษตรอินทรีย์ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) 
2.เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ให้มีความ
เข้มแข็ง และมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

1.การเพิ่มขึ้นของเกษตร 
อินทรีย์ 
 
 
2.กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 

5 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
1 

5 
 
 
 
1 

25 
 
 
 
5 

1.ส่งเสริมการทําการเกษตรไร้สารเคมี ไม่มี
สารพิษ และพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
2.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มี
ความเข้มแข็งเสริมสร้างการเพิ่มผลผลิต 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

โครงการด้าน 
เกษตรอินทรีย์ 
 
โครงการด้านฝึก 
อบรมอาชีพ 

สํานักงานปลัด 
กองสวัสดิการ 

ก.เกษตร 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในตําบล
ได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.ส่งเสริม / สนับสนุนอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.พัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
กองช่าง 

กร
ะท

รว
งท

รัพ
ยา

กร
 

ธร
รม

ชา
ติแ

ละ
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาองค์กร 

1.พัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพทั้งอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
บุคลากรในการบริการ 
2.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ  
3.ความเสมอภาค เท่า
เทียมในการรับบริการ
ของประชาชน 
4.เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.ความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 
 
2.ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 
 
3.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
1 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
1 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
1 

10 
 
 
 

10 
 
 
1 

10 
 
 
 

10 
 
 
1 

50 
 
 
 

50 
 
 
5 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และ
การจัดการ ทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้  
อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้หลักการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

โครงการพัฒนา 
การระบบการ
บริหารจัดการ/
การบริการ 
 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

กรม
ส่งเสริมฯ 
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2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
แหล่งน้ํา 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

6,932,060 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

3,989,000 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

6,264,300 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

5,707,200 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

5,528,000 

 
 
 
 

109 

 
 
 
 

28,420,560 

รวม 28 6,932,060 19 3,989,000 20 6,264,300 21 5,707,200 21 5,528,000 109 28,420,560 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
2 

 
 
 

50,000 

 
 
 
2 

 
 
 

50,000 

 
 
 
3 

 
 
 

150,000 

 
 
 
5 

 
 
 

550,000 

 
 
 
3 

 
 
 

2,050,000 

 
 
 

15 

 
 
 

2,850,000 

แผนงานการศึกษา 10 2,944,750 10 2,944,750 12 2,978,850 12 2,978,850 12 2,978,850 56 14,826,050 

แผนงานสาธารณสุข 5 515,000 5 550,900 5 550,900 5 550,900 5 550,900 25 2,718,600 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 10 1,500,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 35,000 2 15,000 3 45,000 4 55,000 4 55,000 15 205,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 5 1,697,000 5 1,697,000 6 1,890,000 6 1,747,000 6 1,747,000 28 8,778,000 

แผนงานงบกลาง 3 7,733,000 3 9,266,400 3 9,685,500 3 9,685,500 3 9,685,500 15 46,055,900 

รวม 29 13,274,750 29 14,824,050 34 15,600,250 37 15,867,250 35 17,367,250 164 76,933,550 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

40,000 

 
 
 
1 

 
 
 

30,000 

 
 
 
1 

 
 
 

30,000 

 
 
 
3 

 
 
 

100,000 

-แผนงานการเกษตร 1 70,000 2 120,000 2 70,000 5 190,000 3 120,000 13 570,000 

รวม 1 70,000 2 120,000 3 110,000 6 220,000 4 150,000 16 670,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
1 

 
 
 

300,000 

 
 
 
1 

 
 
 

200,000 

 
 
 
2 

 
 
 

135,000 

 
 
 
2 

 
 
 

135,000 

 
 
 
3 

 
 
 

2,300,000 

 
 
 
9 

 
 
 

3,070,000 

-แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 2 30,000 3 60,000 3 80,000 10 210,000 

รวม 2 320,000 2 220,000 4 165,000 5 195,000 6 2,380,000 19 3,280,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
องค์กร 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
3 

 
72,000 

 
4 

 
407,000 

 
10 

 
1,082,000 

 
8 

 
1,017,000 

 
7 

 
517,000 

 
32 

 
3,095,000 

-แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 420,000 - - - - 1 1,500,000 2 1,920,000 

รวม 3 72,000 5 827,000 10 1,082,000 8 1,017,000 8 2,017,000 34 5,015,000 

รวมทั้งสิ้น 63 20,668,810 57 19,980,050 71 23,220,550 77 23,006,450 74 27,442,250 342 114,318,110 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
******************************** 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า( แบบ ผ.01) 
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2.บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ<น 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นดาํเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปรับปรุงถนนลูกรัง 
  ลงหินคลุก  หมู่ที< 1 
(สายคําเนียม-หนองยาง) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง  3  เมตร  ยาว  400  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

113,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก
ยาว 400 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

2. ปรับปรุงถนนลูกรัง  ลง
หินคลุก  หมู่ที< 1 
(สายคําเนียม-หนองกวาง)  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

400,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก
ยาว 1,000 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

3. ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน
คลุก  หมู่ที< 1 
(สายคําเนียม-หนองกวาง)  
ช่วงที< 2 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4  เมตร ยาว 600  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

  
208,000 

อบต. 
 

   ถนนหินคลุก
ยาว 600 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  ลง
หินคลุก  หมู่ที< 1 
(สายจากนานายพชิิตชัย 
อกัโข ไปนานายบุญล้น 
บัวหอม )  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4  เมตร ยาว 270 เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

  
92,000 
อบต. 

 

   ถนนหินคลุก
ยาว 270 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

5  ปรับปรุงถนนดนิลงลูกรัง
สายบ้านคําเนียม-โนนป่า
เป้า หมู่ที< 1 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนนลูกรัง 
กว้าง  4  เมตรยาว  450  เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

  157,000 
อบต. 

  ถนนลูกรัง 
ยาว 450  เมตร                                                                                                                

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุก หมู่ที< 1  
(สายหนองแลน) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
กว้าง 5 ม. ยาว  540   ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

   234,000 
อบต. 

  ถนนหินคลุก 
ยาว  540  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 

-54 

แบบ ผ.01 



 

 

 

ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 ขุดลอกคลองระบายนํ6า     
ในหมู่บ้าน  หมู่ที< 1  

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ขุดลอกคลองระบายนํ6า  
  ยาว  1,000   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

   50,000 
อบต. 

 การขุดลอก
คลองระบายนํ6า  
 ยาว 1,000 เมตร 

 การระบายนํ6ามี
ความสะดวกมาก
ขึ6น 

 
กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนดนิลงลูกรัง 
สายนาพ่อยา  หมู่ที< 1 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนดนิลงลูกรัง  
กว้าง  5  ม. ยาว 600  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

    300,000 
อบต. 

ถนนลูกรัง 
ยาว 600 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

9  ปรับปรุงถนนลงลูกรังลง
หินคลุก  หมู่ที< 2 
(สาย หนองแวง-หนองผํา) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง  4.5  ม. ยาว 1,400 ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

500,000 
อบต. 
**** 

    ถนนหินคลุก 
ยาว 1,400  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

10  ปรับปรุงถนนลงลูกรังลง
หินคลุก  หมู่ที< 2 
(สายบ้านอตี้อม- เชื<อม 
ถนนไปบ้านโพธิSลงักา) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4  เมตร  ยาว  900  เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

300,000 
อบต. 
**** 

    ถนนหินคลุก
ยาว 900  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

11  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล. พร้อมตะแกรง  
หมู่ที< 2  

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า  คสล.  
กว้าง 0.45 ม.ยาว  85   ม.      
( ตามแบบของ อบต.) 

 194,000 
อบต. 

 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว   85   เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวกมาก
ขึ6น 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนลูกรัง  ลงหิน
คลุกบ้านอตี้อม หมู่ที< 2 
(สายหนองแวง-หนองกวาง )  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง  4  เมตร ยาว  350  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

 115,000 
อบต. 

 

   ถนนหินคลุก
ยาว 350  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนลูกรัง  ลงหิน
คลุก  หมู่ที< 2 
(สายอตี้อม-หนองผํา )  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง  3  เมตร ยาว  420  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

 106,000 
อบต. 

 

   ถนนหินคลุก
ยาว 420  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก 
หมู่ที< 2 (สายหนองแวง- 
หนองกระทิง  ) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนดนิลงหินคลุก  
กว้าง 5  ม. ยาว 550  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

  334,000 
อบต. 

 

  ถนนหินคลุก 
ยาว 550  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

15  ก่อสร้างถนนดนิลงลูกรัง
สายหนองเหมา-หนองตา
ส่าง  หมู่ที< 2 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนนลูกรัง 
กว้าง  5  เมตร ยาว  700   เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

   300,000 
อบต. 

 ถนนลูกรัง 
ยาว 700  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายวัดบ้านอตี้อม-เชื<อม
บ้านนายบุญถิน 
ธรรมสุข หมู่ที<2 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 103 ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

   300,000 
อบต. 

 ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-56 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายดอนปู่ตา หมู่ที<2 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

     

300,000 

อบต. 

ถนน คสล. 
ยาว  200  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

18 ขยายไหล่ทาง คสล. 
หมู่ที< 2 สายจากบ้านนาย
ทองมา  แก้วพวง ไปบ้าน
นายสมัย  พละชาติ 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ไหล่ทาง  คสล. 
กว้าง  1    ม. ยาว  515  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 
อบต. 

 

ไหล่ทาง คสล. 
ยาว  515  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

19 ขยายไหล่ทาง คสล. 
ภายในหมู่บ้านมะกรูด 
หมู่ที< 3 สายสะพาน-วัด
บ้านมะกรูด 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ขยายไหล่ทาง คสล.   
 กว้าง 1.00  ม. ยาว  400  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

200,000  
อบต 

    ถนน คสล. 
ยาว  400  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

20 ขยายไหล่ทาง คสล. 
ภายในหมู่บ้านมะกรูด 
หมู่ที< 3 สายสะพาน-วัด
บ้านมะกรูด ( ช่วงที< 2) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ขยายไหล่ทาง คสล.   
 กว้าง  1.00  ม.  
ยาว  790  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

450,000  
อบต 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  790  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-57 
 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้านมะกรูด หมู่
ที< 3  สายกองทุนหมู่บ้าน 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล.  กว้าง  1.00  ม.  
ยาว   140  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

79,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  140  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

22 ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุก  หมู่ที< 3 (สายบ้าน 
มะกรูด-หนองบอน) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4.50  ม. ยาว  780  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

 300,000 

อบต. 
   ถนนหินคลุก 

ยาว  780 เมตร 
การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที<3 
สายโรงสี-เชื<อมถนน 
ลาดยาง ช่วงที<3 
 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล.   
กว้าง  4  ม. ยาว 130  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

  300,000 

อบต. 
  ถนน คสล. 

ยาว  130  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที<3 
สายโรงสี-เชื<อมถนน 
ลาดยาง ช่วงที<4 
 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล.   
กว้าง  4  ม. ยาว 130  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

   300,000 

อบต. 
 ถนน คสล. 

ยาว  130  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-58 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที<3 
สายโรงสี-เชื<อมถนน 
ลาดยาง ช่วงที<5 
 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล.   
กว้าง  4  ม. ยาว 130  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 

อบต. 
ถนน คสล. 
ยาว  130  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

26 ก่อสร้างบลอ็กคอนเวิร์ส 
คสล.ข้ามห้วยสะบ้า สาย
โรงสี-ถนนลาดยาง หมู่ที<3 

เพื<อให้การ 
ระบายนํ6าสะดวก 

บลอ็กคอนเวิร์ส คสล. 
ขนาด 2  ช่องระบายนํ6า 
( ตามแบบของ อบต.) 

      
400,000 
อบต. 

บลอ็กคอนเวิร์ส 
คสล.ขนาด 2  
ช่องระบายนํ6า 

การระบายนํ6า
และการคมนาคม
สัญจรสะดวก 

 
กองช่าง 

27 ปรับปรุงถนนดนิลงลูกรัง
สู่ไร่นา  หมู่ที< 4 
(สายนา นายบัวลา-เชื<อม
นานายหนูทอง)  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้างถนนดนิลงลูกรัง  
กว้าง 5  เมตร ยาว  285  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

100,000 
อบต. 

    ถนนลูกรัง 
ยาว  285  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 4  สายจากบ้าน 
นายไสว  ส่งเสริม-ไป 
บ้านนายประยูร  แก้วพวง 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง  5  ม. ยาว  40  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 
            

100,000 
อบต 

    ถนน คสล. 
ยาว  40  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-59 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที< 4  สายหนองทาม
น้อย-ป่าสาธารณะ  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.5  เมตร  
ยาว  1,100  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

250,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก 
ยาว  1,100 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 4  สายจากบ้าน 
นางหนูผาด  เชื6อสา-ไป 
บ้านนายสวาท  บัวจูม 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนน
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง  5  ม. ยาว  88  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 
             

250,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  88  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที< 4 (สายบ้าน
นายบ้านนายไมตรี สร้อยศรี-
ไปบ้านนางคําวนั  พนัธ์วไิล) 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล. 
กว้าง  5    ม. ยาว  102  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

  

300,000 

อบต. 

   ถนน คสล. 
ยาว  102  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

32 ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหิน
คลุกจากหนองทามน้อย  
หมู่ที< 4- เชื<อมนานายทองดี 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
 กว้าง  4  เมตร ยาว  615   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

  

200,000 

อบต. 

   ถนนหินคลุก 
ยาว  615  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-60 

 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหิน
คลุกจากหนองทามน้อย  
หมู่ที< 4-ไปร่องคํา (ช่วงที< 1) 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
 กว้าง  4  เมตร ยาว 880  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

  

300,000 

อบต. 

   ถนนหินคลุก 
ยาว  880  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

34 ปรับปรุงถนนดนิลงหินคลุก
สู่ไร่นา  หมู่ที< 4  (สาย 
นานายบัวลา – ไปนานาย 
หนูทอง  ช่วงที< 1) 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนดนิลงหินคลุก 
กว้าง  5  ม. ยาว  780  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

   

337,000 

อบต. 

  ถนนหินคลุก 
ยาว  780  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนดนิลงหินคลุก
หมู่ที< 4 สายจากถนนลาดยาง 
–ไปคาํผกัแว่น   

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้างถนนดนิลงหินคลุก 
 กว้าง 5  เมตร ยาว 1,000  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

   

300,000 

อบต. 

  ถนนหินคลุก 
ยาว 1,000  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

36 ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหิน
คลุกจากหนองทามน้อย  
หมู่ที< 4-ไปร่องคํา (ช่วงที< 2) 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
 กว้าง 5  เมตร ยาว 700  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

    

303,000 

อบต. 

 ถนนหินคลุก 
ยาว 700  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที< 5  สาย 
บ้านนายทอง-นายจันทร์ 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. ยาว  102  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

290,000 
อบต 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  102  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-61 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที< 5  สาย 
บ้านนายแต้ม-นายจรูญ 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. ยาว  77  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

220,000 
อบต 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  77  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนดนิ 
หมู่ที< 5 สายหนองกางดง 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนดนิ 
กว้าง 5  เมตรยาว  500  เมตร 
( ตามแบบที<  อบต.กาํหนด) 

230,000 
อบต. 
*** 

    ความยาวถนน
ดนิ  500 เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

40 ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุก หมู่ที< 5  สายบ้านหนอง
อกีว่าง – ไปบ้านหว้าพฒันา 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว  880  เมตร 
( ตามแบบที<  อบต.กาํหนด) 

  
300,000 

อบต. 

   ถนนหินคลุก 
ยาว  880  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

41 ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล.ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที< 5 

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า  คสล.  
กว้าง 0.45 ม.ยาว  100   ม.      
( ตามแบบของ อบต.) 

 300,000 
อบต. 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว   100   เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวกมาก
ขึ6น 

 
กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที< 5  

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนน คสล. 
กว้าง  5  ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

  

 

 

300,000 
อบต. 

  ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 

-62 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่
ที< 5  สายบ้านหนองอีกว่าง – ไป
บ้านหว้าพฒันา 
ช่วงที< 2 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว  880  เมตร 
( ตามแบบที<  อบต.กาํหนด) 

   
300,000 

อบต. 

  ถนนหินคลุก 
ยาว  880  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

44 ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหิน
คลุกสายไปห้วยทา  หมู่ที< 5 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนนหินคลุก กว้าง  5  เมตร  
ยาว   700   เมตร  
(ตามแบบของ อบต.) 

   303,000 
อบต. 

 

 ถนนหินคลุก 
ยาว 700  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

45 ปรับปรุงถนนลงลูกรังลงหิน
คลุกสายไปห้วยทา  หมู่ที< 5  
ช่วงที< 2 

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนนหินคลุก กว้าง  5  เมตร  
ยาว   700   เมตร  
(ตามแบบของ อบต.) 

    
 

303,000 
อบต. 

ถนนหินคลุก 
ยาว  700  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

46 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง  
หมู่ที< 6 สายหนองหมากทัน – 
ไปบ้านหว้าพฒันา       

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม 
สัญจร 

 กว้าง   5  เมตร  
ยาว   200   เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

90,000 
อบต. 

    ถนนลูกรัง 
ยาว 200  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุก หมู่ที< 6  
สายหนองทามใหญ่ -หนองหวัชา้ง  

เพื<อความสะดวกใน
การคมนาคม 
สัญจร 

ถนนหินคลุก กว้าง  5  เมตร  
ยาว  850   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

500,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก 
ยาว 850  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-63 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 6 สายหนองทาม
ใหญ่ – หนองทามน้อย 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร   ยาว  44  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

110,000* 
อบต. 

    ความยาวถนน 
คสล. 44  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 6 สายหนองทาม
ใหญ่ – หนองทามน้อย 
ช่วงที<5 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร   ยาว  103  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

 300,000 
อบต. 

   ความยาวถนน 
คสล. 103  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 6 สายหนองทาม
ใหญ่ – หนองทามน้อย 
ช่วงที<6 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร   ยาว  173  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

  500,000 
อบต. 

  ความยาวถนน 
คสล. 173  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

51  ปรับปรุงถนนดนิลงลูกรัง 
หมู่ที< 6 สายหนองหมาก
ทัน – ไปบ้านหว้าพฒันา      

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม 
สัญจร 

 กว้าง   5  เมตร  
ยาว   1,000   เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

   

433,000 
อบต. 

  ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-64 
 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 6 สายหนองทาม
ใหญ่ – หนองทามน้อย 
ช่วงที<7 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร   ยาว  103  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

   300,000 
อบต. 

 ความยาวถนน 
คสล. 103  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

53  ปรับปรุงถนนดนิลงลูกรัง 
หมู่ที< 6 สายหนองหมาก
ทัน – ไปบ้านหว้าพฒันา  
ต่อช่วงที<2      

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม 
สัญจร 

 กว้าง   5  เมตร  
ยาว   1,000   เมตร  
( ตามแบบของ อบต.) 

    

433,000 

อบต. 

 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 6 สายหนองทามใหญ่ 
– หนองทามน้อย ช่วงที<8 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร   ยาว  103  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

    300,000 
อบต. 

ความยาวถนน 
คสล. 103  เมตร 
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

55 ปรับปรุงถนนลูกรังลง หิน
คลุก หมู่ที< 7 สาย
ถนนลาดยาง-ไปคํากระดอม   

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
 กว้าง  3.5 เมตร ยาว 800  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

265,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก 
ยาว 800  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-65 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที< 7  สาย 
หนองทามน้อย-ไปหนอง
ม่วง 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. ยาว  112  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

319,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  112  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

57  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล.  หมู่ที<7  สายจากบ้าน
นายแสงคูหา –ไปบ้าน
นางสาววาสนา วงศ์ทะเล 

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า   
คสล.ความยาว  110  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

 
 

237,000 
อบต. 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว  110 เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที< 7  
สายถํ6าแม่พระ-ไปป่า
สาธารณะ 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

 ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. ยาว  82   ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

 242,000 
อบต. 

 

   ถนน คสล. 
ยาว  82  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
แยกหนองจงอาง-ไปห้วย
ยาง หมู่ที< 7 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
 กว้าง 5  เมตร  ยาว 1,000 เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

    

300,000 

อบต. 

 ถนนลูกรัง 
ยาว 1,000  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-66 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
ลงหินคลุก หมู่ที< 7 จาก
หนองกระจง -ไปฮ่องอี
แฮบ 

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ถนนลูกรังลงหินคลุก 
 กว้าง 5  เมตร ยาว 700  เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

    

303,000 

อบต. 

 ถนนหินคลุก 
ยาว 700  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

61  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล.  หมู่ที< 7  สายจากบ้าน
นายแสง คูหา –ไปบ้าน
นางสาววาสนา วงศ์ทะเล 
ช่วงที< 2 

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า   
คสล. ยาว   132   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

     

300,000 

อบต. 

คลองระบายนํ6า 
ยาว  132  เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

62  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล.   หมู่ที< 7  สายจาก
บ้านนางท่อนชิณวงศ์ –ไป
บ้านนายวิระบูลย์  บัวจูม 

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า  
 คสล. ยาว   132   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

     

300,000 

อบต. 

คลองระบายนํ6า 
ยาว  132  เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงถนนลูกรังลง หิน
คลุก หมู่ที< 8 สายบ้านคํา
เนียม-อตี้อม   

เพื<อความสะดวก
ในการคมนาคม  
สัญจรต่างๆ 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
 กว้าง  4.5 ม. ยาว 1,400   ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

428,000 
อบต. 
*** 

    ถนนหินคลุก 
ยาว 1,400  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-67 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที< 8  สาย 
บ้านนายบุญมี –นายเกษม  
ไชยมา 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

 ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. ยาว  44   ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

76,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  44   เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

65  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที< 8   

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า  คสล.  
  ระยะทาง  110   ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

 218,000 
อบต. 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว  110 เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

66  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที< 8   

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า  คสล.  
  ระยะทาง  110   ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

 250,000 
อบต. 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว  110 เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที< 8 สายหนองบักเสา 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม. ยาว  130  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

 300,000 

อบต. 
   ถนน คสล. 

ยาว  130   เมตร 
การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที< 8 สายหนองกกแดง 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

   

300,000 

อบต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที< 8 สายหนองบักเสา 
ช่วงที< 2 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม. ยาว  130  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

  300,000 

อบต. 
  ถนน คสล. 

ยาว  130   เมตร 
การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

70 ปรับปรุงถนนดนิลงหิน
คลุก หมู่ที< 8  (สายบ้าน 
นายพนัธ์ชัย  เงานอ) 

 ถนนหินคลุก 
กว้าง  5  ม. ยาว  70 ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

    

30,600 

อบต. 

 ถนนหินคลุก 
ยาว 70  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที< 8 สายหนองกกแดง 
(ช่วงที< 2) 

เพื<อให้การ
คมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    

300,000 

อบต. 

 ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนดนิ  หมู่ที< 8 
(สายสวนนางสมจิต  สุข
อ้วน-ไปถนน คสล.สายคํา
เนียม –อตี้อม) 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนนดนิ 
กว้าง  4  ม. ยาว  200  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

     

75,000 

อบต. 

ถนนลูกรัง 
ยาว 200  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

73 ปรับปรุงถนนลูกรังลงหิน
คลุก หมู่ที< 8 (สายจากนา
นางเหรียญ  พื6นพรม-ไป
นานายสวัสดิS  บุญใส) 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนนหินคลุก  
กว้าง  5  ม. ยาว  520  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

     

225,000 

อบต. 

ถนนหินคลุก 
ยาว 520  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้านคําเนียม 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  ยาว  179  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

500,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  179  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้านคําเนียม 
ช่วงที< 4 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

 300,000 
อบต. 

 

   ถนน คสล. 
ยาว  103.  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

 
-70 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้านคําเนียม 
ช่วงที< 5 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

  300,000 
อบต. 

 

  ถนน คสล. 
ยาว  103.  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปนานางทองศรี  
รวดเร็ว 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. ยาว  30 ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

   
51,800 
อบต. 

 

 

 

 ถนน คสล. 
ยาว 30  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนน คลส.  
หมู่ที< 9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้าน 
นายใคร  นันทา 

เพื<อการขนถ่าย
สินค้าการเกษตร 
การคมนาคมมี
ความสะดวก 

ถนน คสล.   
กว้าง 3  ม. ยาว  300  ม. 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

    

518,000 
อบต. 

  ถนน คสล. 
ยาว  300  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

79  ขุดลอกคลองระบายนํ6า   
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที< 9  

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ขุดลอกคลองระบายนํ6า   
ถนน  ระยะทาง   600   เมตร 
( ตามแบบของ อบต.) 

    

31,200 
อบต. 

 คลองระบายนํ6า 
ที<ขุดลอก 
ยาว  600 เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้านคําเนียม 
ช่วงที< 6 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

   300,000 
อบต. 

 

 ถนน คสล. 
ยาว  103.  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายโรงสีชุมชน-
ไปบ้านคําเนียม 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม.  ยาว  130  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 
อบต. 

 

ถนน คสล. 
ยาว  130  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที<9  สายจากถนน 
2360-ไปบ้านคําเนียม 
ช่วงที< 7 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 
อบต. 

 

ถนน คสล. 
ยาว  103.  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10 สายคําเนียม 
-ไปถนน 226  ช่วงที< 3 
 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร ยาว  80  เมตร 
( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

200,000 
อบต. 

    ถนน คสล. 
ยาว  80  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10 สายคําเนียม 
-ไปถนน 226  
ต่อช่วงที< 3 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร 
ปี 2561  ยาว  179  เมตร 
 ( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

500,000 
อบต. 
*** 

    ถนน คสล. 
ยาว  179  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10  สายคําเนียม 
-ไปบ้านโคก 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง  5  ม. ยาว  43  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

  
127,000 

อบต. 

   ถนน คสล. 
ยาว  43  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

86  ก่อสร้างคลองระบายนํ6า   
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที< 10 (สายกองทุน
หมู่บ้าน) 

เพื<อการระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

ก่อสร้างคลองระบายนํ6า   
กว้าง 0.45 ม. ยาว  93  ม. 
( ตามแบบของ อบต.) 

 215,000 
อบต. 

   คลองระบายนํ6า 
ยาว  93  เมตร 

การระบายนํ6ามี
ความสะดวก 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10 สายคําเนียม 
-ไปถนน 226  ต่อช่วงที<4 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร  ยาว  173  เมตร 
 ( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

  500,000 
อบต. 

 

  ถนน คสล. 
ยาว  173  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10 สายคําเนียม 
-ไปถนน 226  ต่อช่วงที<5 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร  ยาว  103  เมตร 
 ( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

  300,000 
อบต. 

 

  ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10 สายคําเนียม 
-ไปถนน 226  ต่อช่วงที<6 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 5  เมตร  ยาว  121  เมตร 
 ( ตามแบบ อบต.กาํหนด ) 

   350,400 
อบต. 

 

 ถนน คสล. 
ยาว  121  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10  สายคําเนียม 
-ไปบ้านขามป้อม  ช่วงที<3 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 5  ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

   300,000 
อบต. 

 

 ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10  สายคําเนียม 
-ไปบ้านขามป้อม  ช่วงที<4 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 5  ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 
อบต. 

 

ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที< 10  สายคําเนียม 
-ไปบ้านขามป้อม  ช่วงที<5 

เพื<อการคมนาคม
สัญจร มีความ
สะดวก 

ถนน คสล. 
กว้าง 5  ม. ยาว  103  ม.  
( ตามแบบของ อบต.) 

    300,000 
อบต. 

 

ถนน คสล. 
ยาว  103  เมตร 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

 
กองช่าง 

-74 

แบบ ผ.01 



 

 

 
 

 
  

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
******************************** 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม(ผ.01) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่  

เพื<อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีปีใหม่ 

จัดตั6งจุดบริการประชาชน 
อย่างน้อย จํานวน  1    จุด    

25,000 
อบต. 

(50,000) 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

จุดบริการ
ประชาชน 
จํานวน  1    จุด    

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล ลดลง 

สํานักงานปลดั 

2 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  

เพื<อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั6งจุดบริการประชาชนฯลฯ 
อย่างน้อย จํานวน  1    จุด    

25,000 
อบต. 

(50,000) 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

25,000 
อบต. 

 

จุดบริการ
ประชาชน 
จํานวน  1    จุด    

อุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล ลดลง 

สํานักงานปลดั 

3 โครงการถังนํ6าบรรเทาภัย
แล้งประจําหมู่บ้าน 

เพื<อป้องกนัและ
บรรเทาภัยแล้ง 

จัดซื6อ/ติดตั6ง ถังนํ6า 
  จํานวน  10  ใบ 

   200,000 
อบต. 

 ถังนํ6าบรรเทาภัย
แล้ง  10  ใบ 

มีถังนํ6าในการ
บรรเทาภัยแล้ง 

สํานักงานปลดั 

4 โครงการจัดฝึกอบรม 
  อปพร. อบต.คําเนียม 

เพื<อให้ มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที< 

จัดฝึกอบรม  
  จํานวน  2  รุ่น 

  100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

การจัดฝึก 
 อปพร. 
จํานวน  2  รุ่น 

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที< 

สํานักงานปลดั 

5 โครงการจัดซื6อ
รถดบัเพลงิ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพงาน
ด้านการป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัย  

จัดซื6อรถดบัเพลงิ 
  จํานวน  1  คัน 
(ตามรายละเอยีดที<กาํหนด) 

    2,000,000 
อบต. 

 

รถดบัเพลงิ 
  จํานวน  1  คัน 
 

ประสิทธิภาพ
งานด้านการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ<มขึ6น 

สํานักงานปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา ตวัชี6วดั 
(KPI) 

ผลที<คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการตดิตั6งกล้อง 
วงจรปิด (CCTV) ใน 
สถานที<สําคญัในเขต
ตาํบลคาํเนียม 

เพื<อเพิ<มความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ตดิตั6งกล้องวงจรปิด (CCTV) 
    จาํนวน  20  จุด 

   200,000 
อบต. 

 กล้องวงจรปิด  
(CCTV) 20  
จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

สํานักงานปลดั 
กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อาหารเสริม(นม) สําหรับ
นักเรียนศูนย์ 
พฒันาเดก็เล็ก 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6งทาง
ร่างกายและสมอง 
แก่นักเรียน 

อาหารเสริม(นม) สําหรับ ศูนย์
พฒันาเดก็ฯ     4   แห่ง 

190,000 
อบต. 

(189,280) 

190,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

ศพด.ที<ได้รับ 
อาหารเสริม
(นม)  4  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการทั6งทาง
ร่างกายและสมอง 

กองการศึกษาฯ 

2 
 
 

อาหารเสริม(นม) สําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา 
 ( สพฐ.) 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6งทาง
ร่างกายและสมอง 
แก่นักเรียน 

อาหารเสริม(นม) สําหรับ 
โรงเรียน 5 แห่ง 

620,000 
อบต. 

(613,600) 

620,000 
อบต. 

 

620,000 
อบต. 

 

620,000 
อบต. 

 

620,000 
อบต. 

โรงเรียนที<ได้รับ 
อาหารเสริม
(นม)  5  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการทั6งทาง
ร่างการและสมอง 

กองการศึกษาฯ 

3 อาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนใน 
ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6งร่าง
การและสมองแก่
นักเรียน 

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  
ภายในเขตตําบล  
  ศูนย์เดก็ฯ  4   แห่ง 

445,900 
อบต. 

(485,000) 

445,900 
อบต. 

 

250,000 
อบต. 

 

250,000 
อบต. 

 

250,000 
อบต. 

ศพด.ที<ได้รับ 
อาหารกลางวัน  
4  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการทั6งทาง
ร่างการและสมอง 

กองการศึกษาฯ 
 

4 โครงการครูห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพเด็ก ศพด. 
สังกัด  อบต.คําเนียม 

เพื<อส่งเสริมและ 
พฒันาสุขภาพ
อนามัยเดก็ใน 
ศพด. 

จัดหาวัสดุด้านการส่งเสริมและ 
พฒันาสุขภาพเดก็  4  ศูนย์ฯ 
 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการ 
ด้านสุขภาพที<ดี 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที<2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม2.2แผนงานการศึกษา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดการศึกษาใน 
ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 

เพื<อส่งเสริมการจัด
การศึกษาใน 
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็
ให้มีประสิทธิภาพ 

ค่าการจัดการศึกษาใน 
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็   4  ศูนย์ 
-ค่าเครื<องแบบนักเรียน 
-ค่าหนังสือเรียน  
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
-ค่าพฒันาผู้ประกอบวิชาชีพครู 

58,850 
อบต. 

58,850 
อบต. 

88,850 
อบต. 

88,850 
อบต. 

88,850 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

การจัดการศึกษาใน 
ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก  
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

6 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เดก็ปฐมวัย ท้องถิ<น
ไทย ผ่านการเล่น 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6งทาง
ร่างกายและสมอง 
แก่นักเรียน 

จัดหาวสัดุที<ใช้ในการสร้างสนาม
เดก็เล่นสร้างปัญญา ในศูนย์พฒันา
เดก็เลก็  จํานวน 4 ศูนย์ 

   
100,000 

อบต. 

 
100,000 

อบต. 

 
100,000 

อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการ 
ด้านสุขภาพที<ดี 

กองการศึกษาฯ 
 

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 4 ศูนย์ 

เพื<อให้มีศูนย์พฒันา 
เดก็เลก็น่าอยู่ 

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันา
เดก็เลก็   4  แห่ง 

( ตามแบบ  อบต.กาํหนด) 

160,000 
อบต. 

(120,000) 

160,000 
อบต. 

(120,000) 

160,000 
อบต. 

 

160,000 
อบต. 

 

160,000 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

อาคารศูนย์พฒันา
เดก็เล็กมีสภาพ
มั<นคง แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานวันเดก็
แห่งชาติประจําปี 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6ง 4 ด้าน
ของเดก็ 

จัดงานวนัเด็กจํานวน  1 ครั6ง  100,000 
อบต. 

(100,000) 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

นักเรียนมี
พฒันาการทั6งทาง
ร่างการและสมอง 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที<2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  

2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม2.2แผนงานการศึกษา- 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรม ศึกษา 
ดูงานการจัดการศึกษา 
ของครู ศพด.และคณะ
กรรมการบริหาร ศพด. 

เพื<อพฒันาระบบ
การจัดการศึกษาใน
ศูนย์ 
พฒันาเดก็เล็ก 

อบรม ศึกษาดูงานฯ 
ครูและกรรมการบริหาร ศพด. 
จํานวน  4  ศูนย์ฯ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ครูและกรรมการ 
บริหาร ศพด. 
จํานวน  4  แห่ง 
 

การจัดการศึกษา 
มีระบบและมี
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการจัดหาสื<อการ
เรียนการสอน(รายหัว) 

เพื<อส่งเสริมและ
พฒันาสื<อการเรียน
การสอน(รายหัว) 

จัดซื6อ/สื<อการเรียนการสอน 
ศูนย์เดก็       จํานวน    4  แห่ง 

120,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

 

120,000 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

การเรียนการสอนมี
ความครอบคลุม
มากขึ6น 

กองการศึกษาฯ 

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พฒันาเดก็เล็ก 

เพื<อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของศูนย์
พฒันาเดก็เล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฯ 
จํานวน  4  แห่ง 
( ตามแบบ  อบต.กาํหนด) 

  200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ศพด.สังกัด  
อบต.คําเนียม 
4  แห่ง 

การเรียนการสอนมี
คุณภาพ มีภูมิทัศน์
ที<ด ีสวยงามมาก
ขึ6น 

กองการศึกษาฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที<2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.3 แผนงานสาธารสุข 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลอืดออกภายใน
ตําบล 

เพื<อป้องกนัและ
ควบคุมไข้เลอืดออก   

จัดทําโครงการ/หาวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการป้องกนั ควบคุมโรค           
10   หมู่บ้าน 

100,000 
อบต. 

(100,000) 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

200,000 
อบต. 

 

พื6นที<ดาํเนินการ 
10  หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพด ี 
ห่างไกลโรค  

สํานักงานปลดั 

2 ป้องกนัและควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้า 

เพื<อป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัข
บ้าในตําบล 

จัดทําโครงการ/หาวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการป้องกนั ควบคุมโรค             
10   หมู่บ้าน 

35,000 
อบต. 

(30,000) 

35,000 
อบต. 

 

35,000 
อบต. 

 

35,000 
อบต. 

 

35,000 
อบต. 

 

พื6นที<ดาํเนินการ 
10  หมู่บ้าน 

ตําบลปลอดโรคพษิ
สุนัขบ้า 

สํานักงานปลดั 

3 สมทบงบประมาณ 
สป.สช.ตามโครงการ
สร้างหลกัประกนั
สุขภาพ 

เพื<อส่งเสริม 
พฒันาการประกนั
สุขภาพ 

สมทบเป็นเงิน ตามจํานวน 
ประชากรในแต่ ละปีๆ  1  ครั6ง   
 
   

150,000 
อบต. 

(90,000) 

85,900 
อบต. 

 

85,900 
อบต. 

 

85,900 
อบต. 

 

85,900 
อบต. 

 

พื6นที<ดาํเนินการ 
10  หมู่บ้าน 

งานด้านหลกัประกนั
สุขภาพมี
ประสิทธิภาพมากขึ6น 

สํานักงานปลดั 

4 โครงการรณรงค์การ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ 

เพื<อให้ประชาชน
เข้าใจการป้องกนัโรค
เอดส์ 

จัดกจิกรรมรณรงค์/
ประชาสัมพนัธ์   10  หมู่บ้าน 

30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

พื6นที<ดาํเนินการ 
10  หมู่บ้าน 

ประชาชนเข้าใจ 
การป้องกนัโรคเอดส์ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ ส่งเสริมศูนย์
พฒันาครอบครัวในชุมชน 
ตําบลคําเนียม 

เพื<อสร้างสถาบัน 
ครอบครัวให้
เข้มแข็ง 

อบรมครอบครัวเป้าหมาย 
จํานวน  30  ครอบครัว 

   40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

ครอบครัวเป้าหมาย 
จํานวน  30  
ครอบครัว 

สถาบัน
ครอบครัว 
มีความเข้มแข็ง 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 โครงการส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลคําเนียม 
 

เพื<อส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

จัดกจิกรรมพฒันาผู้สูงอายุ 
จํานวน  100  คน 

  30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

30,000 
อบต. 

 

จํานวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม  100 คน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆ ดขีึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
  ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตัวชี6วัด 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 
 
 

โครงการจัดการแข่งขัน
กฬีาต้านยาเสพติด 
 (หมู่ที< 1-10 ) 

เพื<อเป็นการส่งเสริม
และพฒันาการกฬีา 
และต่อต้านยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกฬีาประจําตําบล 
ทุกปี  อย่างน้อย  1  ครั6ง/ ปี 
(ตามชนิดกฬีาที<  อบต. กาํหนด) 

100,000 
อบต. 

(100,000) 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

จัดการแข่งขัน
กฬีา ปีล่ะ  1  
ครั6ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

2 
 
 
 

โครงการจัดกจิกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษาตําบล
คําเนียม 

เพื<อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม 
ท้องถิ<น 

จัดงานวันเข้าพรรษา 
หมู่ที< 1-10  จํานวน  1  ครั6ง 

50,000 
อบต. 

(30,000) 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

การจัดงานวัน
เข้าพรรษา 
  จํานวน  1  ครั6ง 

ประเพณี
วัฒนธรรม 
ท้องถิ<นคงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

 
3 
 
 

โครงการหนึ<งตําบล
หนึ<งลานกฬีา  
 

เพื<อส่งเสริมการออก
กาํลงักาย ของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานกฬีาและติดตั6ง 
อุปกรณ์ออกกาํลงักาย  1  แห่ง 
(ตามรายละเอยีด อบต.กาํหนด) 

1,500,000 
อบต. 

1,500,000 
อบต. 

1,500,000 
อบต. 

1,500,000 
อบต. 

1,500,000 
อบต. 

ลานกฬีาพร้อม
อุปกรณ์  1  แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการแข่งขันกฬีา 
สําหรับนักเรียนศูนย์ 
พฒันาเดก็เล็ก 

เพื<อเป็นการส่งเสริม
และพฒันาการเดก็ 
ทั6ง 4 ด้าน 

จัดการแข่งขันกฬีา 
สําหรับนักเรียนศูนย์ 
พฒันาเดก็เล็กปีละ  1  ครั6ง 

  50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

จัดการแข่งขัน
กฬีา ปีล่ะ  1  
ครั6ง 

นักเรียนศูนย์ 
พฒันาเดก็เล็กมี 
พฒันาการที<ดี 

กองการศึกษาฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลอื/ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
 

เพื<อส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ช่วยเหลอื/สงเคราะห์และพฒันา
ผู้ยากจน   10  หมู่บ้าน 
 

 6,000 
อบต. 

 

6,000 
อบต. 

 

6,000 
อบต. 

 

6,000 
อบต. 

 

ช่วยเหลอื/
สงเคราะห์ 
 10  หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิต
ประชาชน ดขีึ6น 
 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 โครงการซ่อมแซมบ้าน
ให้กบัประชาชนผู้ยากไร้ 

เพื<อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ 

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 
จํานวน   10  หมู่บ้าน 
 

 150,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้จํานวน   
10  หมู่บ้าน 
 

ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที<ดี
ขึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 

-84 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยทุธศาสตร์ดา้นสงัคม  2.7 แผนงานงบกลาง 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เบี6ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพื<อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที<ดี
ขึ6น  

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี6ยยังชีพ 
-ผู้สูงอายุ  994  คน/ 

6,443,000 
อบต. 

(5,410,000) 

7,544,400 
อบต. 

 

7,963,500 
อบต. 

 

7,963,500 
อบต. 

 

7,963,500 
อบต. 

 

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี6ยยังชีพร้อย
ละ100 

ผู้สูงอายุ มีภาพ
ชีวิตที<ดขีึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบี6ยยัง
ชีพผู้พกิาร 

เพื<อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที<ดี
ขึ6น 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี6ยยังชีพ 
-  ผู้พกิาร   159  คน/ 

1,248,000 
อบต. 

(492,000) 

1,680,000 
อบต. 

 

1,680,000 
อบต. 

 

1,680,000 
อบต. 

 

1,680,000 
อบต. 

 

ผู้พกิารได้รับเบี6ย
ยังชีพร้อยละ 
100    

 ผู้พกิาร มี
คุณภาพชีวิตที<ดี
ขึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์เบี6ยยัง
ชีพผู้ติดเชื6อเอดส์ 

เพื<อให้ผู้ติดเชื6อ
เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที<ดขีึ6น 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี6ยยังชีพ 
- ผู้ติดเชื6อเอดส์  7  คน 

42,000 
อบต. 

(48,000) 

42,000 
อบต. 

 

42,000 
อบต. 

 

42,000 
อบต. 

 

42,000 
อบต. 

 

ผู้ติดเชื6อเอดส์
ได้รับเบี6ยยังชีพ
ร้อยละ 100 
   

 ผู้ติดเชื6อเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที<ดี
ขึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

            

            

 
 
 

-85 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
****************************** 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ(ผ.01) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ  3.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพในชุมชนตําบลคาํ
เนียม 

เพื<อส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ<ม 

จัดกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 
 จํานวน    50  คน 

  40,000 
อบต. 

  ผู้เข้าอบรม 
50  คน 

เกษตรกรมีความรู้
ในการพฒันา
อาชีพและมีรายได้
เพิ<ม 

กองสวสัดกิาร
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมการทํา
ผลติภณัฑ์นํ6ายาล้างจาน/
แชมพูสระผม 

เพื<อส่งเสริมอาชีพ
เสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ<ม 

จัดอบรมการทํานํ6ายาล้างจาน 
 จํานวน    50  คน 

   30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ผู้เข้าอบรม 
50  คน 

เกษตรกรมีความรู้
ในการพฒันา
อาชีพและมีรายได้
เพิ<ม 

กองสวสัดกิาร
สังคม 
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 ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ  3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเนินงาน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรตําบล 

เพื<อส่งเสริม
สนับสนุนการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ฯ 
จํานวน  1  ศูนย์ 

20,000 
อบต. 

(20,000) 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

สนับสนุนการ
เนินงานศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 1 
ศูนย์ 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
ทางการเกษตรตําบล 
คําเนียมมีความพร้อม 

สํานักงาน
ปลดัฯ 

2 โครงการ “365 วัน  
คําเนียมพฒันา 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เพื<อส่งเสริมและ
พฒันาองค์ความรู้
เศรษฐกจิแบบ
พอเพยีงให้กบัชุมชน 

อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน 
  จํานวน  50  คน 

50,000 
อบต. 

(100,000) 
 

100,000 
อบต. 

 

   จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

ชุมชนมีองค์ความรู้ 
ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงนําไปใช้
ประกอบอาชีพได้ 

สํานักงาน
ปลดัฯ 

3 โครงการฝึกอบรมการ
เลี6ยงไก่พนัธุ์ไข่ตําบล 
คําเนียม 

เพื<อลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และเพิ<ม
รายได้ 

อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน     50   คน 

   50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และมี
รายได้เพิ<มขึ6น 

สํานักงาน
ปลดัฯ 

4 โครงการฝึกอบรมวิถี 
เกษตรอนิทรีย์ตําบล 
คําเนียม 

เพื<อส่งเสริมระบบ 
เกษตรอนิทรีย์ปลอด 
สารพษิ 

อบรมกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน     50   คน 

  50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

50,000 
อบต. 

 

จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสารพษิ 
 

สํานักงาน
ปลดัฯ 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 1 การยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากให้พึ<งตนเองและแข่งขันได้ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ  3.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการผักสวนครัวรั6ว
กนิได้ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง   

เพื<อส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิแบบ
พอเพยีง 

อบรม/ส่งเสริมวัสดุและเมลด็
พนัธุ์จํานวน   20   ครัวเรือน 

   40,000 
อบต. 

 

 จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

ประชาชนมีผัก
บริโภคใน
ครัวเรือน 

สํานักงานปลดัฯ 

6 โครงการฝึกอบรม
หลกัสูตรการบริหาร
จัดการไร่อ้อย 

เพื<อให้เกษตรกรมี
ความรู้บริหาร
จัดการไร่อ้อย 

ฝึกอบรมประชาชน 
  จํานวน   50  คน 

   30,000 
อบต. 

 

 จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

เกษตรกรมี
ความรู้บริหาร
จัดการไร่อ้อย 

สํานักงานปลดัฯ 
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 รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

****************************** 
4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสิ<งแวดล้อม(ผ.01) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสิ<งแวดล้อม  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานการบริหาร 
จัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

เพื<อให้ประชาชนมี 
เข้าใจ  ตระหนัก ในการ
บริหารจัดการขยะ 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
จํานวน 1 ครั6ง / 100 คน 
(ตามรายละเอยีดโครงการที< อบต.
กาํหนด) 

300,000 
อบต. 

    จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
จํานวน 1 ครั6ง /  

ทําให้ชุมชนมีความ
สะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 

กองช่าง 

2 โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

เพื<อให้ประชาชนมี 
เข้าใจ  ตระหนัก ในการ
บริหารจัดการขยะ 

จัดกจิกรรมบริหารจัดการขยะ 
จํานวน 1 ครั6ง/ 100 คน 
(ตามรายละเอยีดโครงการที< อบต.
กาํหนด) 

 200,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จัดกจิกรรมเชิง
ปฏิบัติการ 
จํานวน 1 ครั6ง 

ทําให้ชุมชนมีความ
สะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 

กองช่าง 

3 โครงการจัดทําป้ายห้าม
ทิ6งขยะ สิ<งปฏิกลู 
ในที<สาธารณะ 

เพื<อป้องปรามการ
กาํจัดสิ<งปฏิกลู ในเขต
พื6นที<สาธารณะ 

จัดทําป้าย 
  จํานวน   10   ป้าย 

   
35,000 
อบต. 

 
35,000 
อบต. 

 ป้ายห้ามทิ6งขยะ 
สิ<งปฏิกลู 10 ป้าย 
 

พื6นที< สาธารณะในเขต
ตําบลไม่มีขยะ สิ<ง
ปฏิกลู 

กองช่าง 

4 โครงการจัดซื6อรถเกบ็
ขยะ 

เพื<อจัดเกบ็  กาํจัดขยะ 
ในพื6นที<  มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื6อรถเกบ็ขยะ   
จํานวน  1  คนั 

    2,000,000 
อบต. 

จัดซื6อรถเกบ็ขยะ   
จํานวน  1  คนั 

หมู่บ้าน ชุมชน มีความ
สะอาด ปราศจากโรค 

กองช่าง 

5 โครงการถังขยะประจํา
หมู่บ้าน ชุมชน ตําบลคาํ
เนียม 

เพื<อให้ประชาชนมีที<ทิ 6ง
ขยะมีความสะดวกใน
การจัดเก็บ,กาํจัด 

จัดซื6อถังขยะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลติร  
จํานวน   100  ใบ 

    200,000 
อบต. 

จัดซื6อถังขยะ 
จํานวน   100  ใบ 

ทําให้ชุมชนมีความ
สะอาดปราศจากขยะ
มูลฝอย 

กองช่าง 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสิ<งแวดล้อม  4.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักป่า รักนํ6า 
รักแผ่นดนิตําบลคําเนียม 

เพื<อส่งเสริมการ
ปลูกป่าในเขตพื6นที<
ให้มากขึ6น 

ร่วมกบัประชาชนในเขตพื6นที< 
ปลูกป่าต้นนํ6า 
   จํานวน    1,000  ต้น 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

20,000 
อบต. 

 

ปลูกป่าต้นนํ6า 
  ปีละ 1,000  ต้น 

พื6นที<ป่าต้นนํ6า
เพิ<มขึ6นและคนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ป่า 

สํานักงานปลดั 

2 โครงการจัดทําป้ายแสดง
เขตป่าและที<สาธารณะ 

เพื<อป้องกนัการบุก
รุกทําลายป่าและที<
สาธารณะ 

จัดทําป้ายแสดงเขตป่าและที<
สาธารณะ  
 ( ตามแบบของ อบต. ) 

 
 

 30,000 
อบต. 

 ป้ายแสดงเขตป่า
และที<สาธารณะ 
 

มีแนวเขตป่าที<
สาธารณะที<
ชัดเจน 

กองช่าง 
สํานักงานปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน 
การปลูกหญ้าแฝก 

เพื<อป้องกนัการ
พงัทลายของหน้า
ดนิ 

สนับสนุนงบประมาณการปลูก
หญ้าแฝก จํานวน  10  หมู่บ้าน 

 
  

 50,000 
อบต. 

ปลูกหญ้าแฝก 
จํานวน  10  
หมู่บ้าน 

หน้าดนิมีความ
อุดมสมบูรณ์ 

สํานักงานปลดั 

4 โครงการคลองสวยนํ6าใส 
คําเนียมมีสุข 

เพื<อฟื6 นฟูคุณภาพ
นํ6าในคลองให้สวย 
สดใส  สะอาด 

จัดกจิกรรมฟื6 นฟูนํ6าในคลอง 
จํานวน  1  แห่ง 

  10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ฟื6 นฟูนํ6าในคลอง 
ปีละ 
จํานวน  1  แห่ง 

คุณภาพนํ6าใน
คลอง  สะอาด 
เพิ<มขึ6น 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
****************************** 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ(ผ.01) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.1 แผนงานบริหารงานทั<วไป 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดทําเว๊ปไซด์สํานักงาน 
อบต.คําเนียม 

เพื<อเพิ<มช่องทางการ
ติดต่อสื<อสารงาน 
บริการต่างๆ 

จัดทําเว๊ปไซด์สํานักงาน 
อบต.คําเนียม 
จํานวน  1  เว๊ปไซด์ 

 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

  จัดทําเว๊ปไซด์
สํานักงาน 
  1  เว๊ปไซด์ 

มีช่องทางการ
ติดต่อสื<อสารงาน 
บริการต่างๆ 

สํานักงานปลดั 

2 เช่าเครื<องถ่ายเอกสาร เพื<อเพิ<มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

เช่าเครื<องถ่ายเอกสาร 
จํานวน  1  เครื<อง 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

เครื<องถ่ายเอกสาร 
จํานวน  1  เครื<อง 

การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลดั 

3 ปรับปรุงและพฒันาระบบ
อนิเตอร์เน็ตใน 
สํานักงาน 

เพื<อพฒันาระบบ
อนิเตอร์เน็ตใน
สํานักงาน อบต. 

วางระบบและติดตั6งอุปกรณ์ 
  จํานวน   1  ระบบ 
(ตามรายละเอยีดโครงการ) 

 80,000 
อบต. 

80,000 
อบต. 

  วางระบบและติดตั6ง
อุปกรณ์ 
 จํานวน  1  ระบบ 

การปฏิบัติงานที<
ใช้สัญญาณ
อนิเตอร์เน็ท 
รวดเร็วมากขึ6น 

สํานักงานปลดั 

4 โครงการ อบต.คําเนียม
บริการเคลื<อนที< 

เพื<อบริการประชาชน 
และทํางานเชิงรุก 

จัดบริการประชาชนนอก
สถานที<  จํานวน     6     ครั6ง 

  30,000 
อบต./ 

 

30,000 
อบต./ 

 

30,000 
อบต./ 

 

ออกบริการนอก
สถานที<  จํานวน     
6     ครั6ง 

ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ทั<งถึง 

สํานักงานปลดั 

5 โครงการปกป้องและเทิด
ทูลสถาบันสําคัญของชาติ 

เพื<อเสริมสร้างทัศนคติ
ที<ดตี่อสถาบันสําคญั 
ของชาติ 

จัดกจิกรรม 
 จํานวน  100    คน 

  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

จัดกจิกรรม 
ปีละ 1 ครั6ง 

ประชาชนมีความ
ภูมิใจในการ
แสดงความภักดี 

สํานักงานปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.1 แผนงานบริหารงานทั<วไป 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตัวชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพิ<มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.คาํเนียม   

เพื<อให้บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ 
ความสามารถ  
วสิัยทัศน์ในการ
พฒันาท้องถิ<น 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที< สําหรับคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตําบล,
พนักงานจ้างฯ จํานวน  53  คน 

 300,000 
อบต. 

 

300,000 
อบต. 

 

300,000 
อบต. 

 

300,000 
อบต. 

 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 1 ครั6ง 

บุคลากรได้มีประสบ
การตรง นําความรู้ที<
ได้รับไปพฒันาท้องถิ<น
และมีความรู้  วสิัยทัศน์
เพิ<มขึ6น 

สํานักงานปลดั 

7 การดาํเนินการเลอืกตั6ง 
ผู้บริหารท้องถิ<นและสมาชิก
สภาท้องถิ<น 

เพื<อจัดการเลอืกตั6ง 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ<น 

-ค่าจัดการเลือกตั6ง 
จํานวน   10  หมู่บ้าน 
(ตามรายละเอยีดโครงการ) 

  450,000 
อบต. 

  จัดการเลือกตั6ง 
จํานวน  10 หมู่บ้าน 

การจัดการเลอืกตั6ง 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สํานักงานปลดั 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที<ภาษ ี อบต.คาํเนียม 

เพื<อพฒันาการ
จัดเกบ็ภาษใีห้มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบแผนที<ภาษี 
จํานวน  1  ระบบ 
(ตามรายละเอยีดของ อบต.) 

   500,000 
อบต. 

 การปรับปรุงระบบ
แผนที<ภาษี 
จํานวน  1  ครั6ง 
 

การจัดเก็บภาษมีี 
ประสิทธิภาพมากขึ6น 

กองคลงั 

9 โครงการฝึกอบรมรวมพลงั
สร้างคําเนียมใสสะอาด 

เพื<อขับเคลื<อน
แผนการป้องกนั 
ปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

จัดกจิกรรมด้านการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต 
จํานวน   1   ครั6ง 

  20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การจัดกจิกรรม 
การป้องกนัและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริต  1  ครั6ง 

บุคลากรในหน่วยงานมี
วสิัยทัศน์ 
ด้านการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริต
เพิ<มขึ6น 

สํานักงานปลดั 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร 
เกบ็พสัดุ  อบต.คําเนียม 

เพื<อให้มีสถานที<เกบ็ 
พสัดุต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 

ก่อสร้างอาคารเกบ็พสัดุ 
ขนาด 10.50 × 9.50  เมตร 
สูง 4.80  เมตร จํานวน  1 หลงั 
(ตามแบบ  อบต.กาํหนด) 

 420,000 
อบต. 

   อาคารเกบ็พสัดุ 
จํานวน  1 หลงั 
 

มีสถานที<เกบ็ 
พสัดุต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างหอ 
ประชุมอเนกประสงค์ 
อบต.คําเนียม 

เพื<อใช้เป็นห้อง
ประชุมและ
ดาํเนินการอื<นๆ ตาม
อาํนาจหน้าที< 

ก่อสร้างหอประชุม  
จํานวน  1  หลงั 
(ตามแบบ  อบต.กาํหนด) 

    1,500,000 
อบต. 

หอประชุม  
จํานวน  1  หลงั 
 

มีหอใช้ประชุม 
และดาํเนินการ
อื<นๆ ตามอาํนาจ
หน้าที< 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ และธรรมาภิบาล 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม
ตําบล 

เพื<อรับทราบปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชน 

จัดเวที/ประชุมประชาคม 
หมู่ที< 1-10  จํานวน   10   ครั6ง 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

การจัดเวทีประชุม
ประชาคม 
จํานวน   10   ครั6ง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พฒันาทุกระดบั 

สํานักงานปลดั 

2 โครงการจัดเวทีปรองดอง 
สมานฉันท์และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตาม
แนวทางประชาธิปไตย 

เพื<อให้ประชาชนมี
ความสามัคคี และมี
ส่วนร่วม การ
ปกครองตนเอง 

จัดเวทีปรองดอง 
 หมู่ที< 1-10   
จํานวน   200  คน 

   40,000 
อบต. 

 จัดเวทีปรองดอง 
 หมู่ที< 1-10   
จํานวน   200  
คน 

ประชาชนมีความ
สามัคคี และมี
ส่วนร่วม การ
ปกครองตนเอง 

สํานักงานปลดั 
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แบบ ผ.01 



 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน (ผ.02) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร  
หมู่ที< 1  สายหนองแลน 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 (ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

242,870 
อบต. 

    ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

2 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 1  สาย
หนองแลน (ต่อช่วงที<2) 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 (ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

   300,000 
อบต. 

 ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

3 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 2  สาย
หนองผํา-ไปหนองกระทิง 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 (ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

109,840 
อบต. 

    ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

4 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร  
หมู่ที< 2 สายหนองขี6แร้ง 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 (ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

101,030 
อบต. 

    ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 3 สาย
หนองเป็ด 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

  300,000 
อบต. 

  ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

6 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 3 สาย
หนองบอน 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

   300,000 
อบต. 

 ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

7 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 3 สาย
หนองบอน-หนองหว้า 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    300,000 
อบต. 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการติดตั6งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง หมู่ที< 4  

เพื<อความปลอดภยั
ในการเดนิทางของ
ประชาชน 

ติดตั6งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  จํานวน 15 จุด 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    15,000 
อบต. 

ติดตั6งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  จํานวน 
15 จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการเดนิทาง 

กองช่าง 

9 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 4 สาย
หนองทามน้อย-หนองฮ่ออี
แฮบ 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    300,000 
อบต. 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

10 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 5   
สายหนองไผ่ ช่วงที< 2 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

273,320 
อบต. 

    ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

 11 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 5 สาย
ฝายห้วยยาง 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

   300,000 
อบต. 

 ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 5 สาย
ฝายห้วยยาง(ช่วงที<2 ) 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    300,000 
อบต. 

ขยายเขตไฟฟ้า 
 จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

13 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร ม. 6  

เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    300,000 
อบต. 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

14 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 7 
หนองทามน้อย 
-ไปบ้านน้อย 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

  300,000 
อบต. 

  ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

15 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 7  สาย
ถนนคาํบอน-ไปคาํกระดอม 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

  300,000 
อบต. 

  ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที�ผา่นมา 

 
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื<อการเกษตร หมู่ที< 8  สาย
หนองบักเสา 

 
เพื<อให้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

  300,000 
อบต. 

  ขยายเขตไฟฟ้า 
จํานวน  1  สายทาง 
 

มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร ลด
ต้นทุนการผลติ 

 
กองช่าง 

17 อุดหนุน กฟภ.กนัทรารมย์
ตามโครงการติดตั6งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง หมู่ที< 9  
 

เพื<อความปลอดภยั
ในการเดนิทางของ
ประชาชน 
 

ติดตั6งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  จํานวน 10  จุด 
(ตามแบบ กฟภ. กาํหนด) 

    10,000 
อบต. 

ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จํานวน  10  จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั 
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 

 

 

 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
******************************** 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม(ผ.02) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนใน 
โรงเรียนสังกดั สพฐ.ใน
เขตตําบลคําเนียม 

เพื<อส่งเสริม
พฒันาการทั6งร่าง
การและสมองแก่
นักเรียน 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกดั สพฐ. 4   แห่ง 

1,200,000 
อบต. 

1,200,000 
อบต. 

1,200,000 
อบต. 

1,260,000 
อบต. 

1,300,000 
อบต. 

โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน  4  แห่ง 
 

นักเรียนมี
พฒันาการทั6งทาง
ร่างการและสมอง 

กองการศึกษาฯ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.2 แผนงานสาธารสุข 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการตาม 
แนวพระราชดาํริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ที< 1-10 

เพื<อให้ประชาชน 
มีสุขภาพที<ดแีละ 
คุณภาพชีวติที<ดี 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการตามแนวพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข   10  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านล่ะ 3  โครงการ/20,000 
บาท 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

อุดหนุนตาม
โครงการฯ 
จํานวน 10 
หมู่บ้าน 

ประชาชน 
มีสุขภาพที<ดแีละ 
คุณภาพชีวติที<ดี 

สํานักงานปลดั 
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แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



 

 

 
 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุน ศพส.ศก.ตาม
โครงการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื<อส่งเสริมการ
ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนเป็นเงินตามโครงการฯ 
จํานวน  1  โครงการ 

5,000 
อบต. 

(5,000) 

5,000 
อบต. 

 

5,000 
อบต. 

 

5,000 
อบต. 

 

5,000 
อบต. 

 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง  ร้อยละ 80 

การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีประสิทธิผล
มากขึ6น 

สํานักงานปลดั 

2 อุดหนุน ศพส.อาํเภอ
กนัทรารมย์ตามโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื<อส่งเสริมการ
ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อุดหนุนเป็นเงินตามโครงการฯ 
จํานวน  1  โครงการ 

30,000 
อบต. 

(30,000) 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

10,000 
อบต. 

 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง  ร้อยละ 80 

การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีประสิทธิผล
มากขึ6น 

สํานักงานปลดั 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที< 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ดี   
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที< 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ดี   
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการจัดงานประเพณี
และวฒันธรรมท้องถิ<น 

เพื<อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณวีัฒนธรรม 
ท้องถิ<น 

อุดหนุนเป็นเงนิตาม
โครงการฯ 
 จํานวน  10  หมู่บ้าน 

40,000 
อบต. 

(40,000) 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

40,000 
อบต. 

 

จํานวนพื6นที<
ดาํเนินการ 
10  หมู่บ้าน 

ประเพณวีัฒนธรรม 
ท้องถิ<นคงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการขอรับประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กฬีาแห่งชาติ ครั6งที< 47 (พ.ศ.
2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และ
การแข่งขันกฬีาคนพกิาร
แห่งชาติ ครั6งที< 37 (พ.ศ. 2564 
)"นครลาํดวนเกมส์" ประจําปี
งบประมาณ 2563 

เพื<อส่งเสริม
สนับสนุนการ
แข่งขันกฬีา
ระดบัชาติ 

อุดหนุนเป็นเงนิตาม
โครงการฯ 
 จํานวน  1   โครงการ 

  150,000 
อบต. 

  อุดหนุนตาม
โครงการฯ 
 จํานวน  1  โครงการ 

หน่วยงานและ
ประชาชนทั<วไปมี
ส่วนร่วมและภาคภูมิ 
ใจในการมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าภาพ 

กองการศึกษาฯ 

3 อุดหนุนที<ทําการปกครองอาํเภอ
ตามโครงการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และกาชาดจังหวดั 

เพื<อส่งเสริมงาน
เทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาด 

อุดหนุนเป็นเงนิตาม
โครงการฯ 
 1   โครงการ 

7,000 
อบต. 

(7,000) 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

อุดหนุนตาม
โครงการฯ 
 จํานวน  1  โครงการ 

การท่องเที<ยวใน 
งานเทศกาลปีใหม่ 
และงานกาชาดดขีึ6น 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
****************************** 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ(ผ.02) 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐที<มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐที<มปีระสิทธิภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.1 แผนงานบริหารงานทั<วไป 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนเทศบาลตําบล
กนัทรารมย์  ตามโครงการ
อาํนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ<นใน
เขตอาํเภอกนัทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจําปี  

เพื<อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์อาํนวยการ
ช่วยเหลอื
ประชาชน 

อุดหนุน 
งบประมาณ  1  โครงการ 
(ตามรายละเอยีดของโครงการ) 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

การอุดหนุน 
งบประมาณ  1  
โครงการ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ<มขึ6น  

สํานักงานปลดั 

2 อุดหนุนอาํเภอ 
กนัทรารมย์ตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานราชพธิี
และงานรัฐพธิี   

เพื<อส่งเสริมงาน
ราชพธิีและงานรัฐ
พธิี 

อุดหนุนเป็นเงินตามโครงการฯ 
 1   โครงการ 

12,000 
อบต. 

(20,000) 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

7,000 
อบต. 

 

การอุดหนุน 
งบประมาณ  1  
โครงการ 
 

การจัดงานราชพธิี
และงานรัฐพธิี  
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สํานักงานปลดั
ฯ 
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แบบ ผ.02 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั (ผ.03) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที< 3 การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ<งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื6นฐานและการพฒันาแหล่งนํ6า  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที<ผ่านมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านหนองทามใหญ่
(ต.คําเนียม) –เชื<อม 
ถนนหมายเลข2085   
(ตําบลหนองหัวช้าง) 

เพื<อการคมนาคม
สัญจรสะดวกและ
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
 ยาว 1,700 เมตร  
(ตามแบบที<กาํหนด) 

  7,800,000 
อบจ. 

  ความยาว
ถนนลาดยาง 
ยาว  1,700  เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองทามน้อย 
(ต.คําเนียม)-ไปบ้านโพธิS
ลงักา(ต.ยาง) 

เพื<อการคมนาคม
สัญจรสะดวกและ
ถนนได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร 
 ยาว 3,000 เมตร  
(ตามแบบที<กาํหนด) 

   12,000,000 
อบจ. 

 ความยาว
ถนนลาดยาง 
ยาว  3,000  เมตร 

การคมนาคมสัญจร
สะดวกและถนนได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฝายลาํห้วยทา หมู่
ที< 5   
 

เพื<อให้มีนํ6าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายลาํห้วยทา    
กว้าง 6  เมตร ยาว  40  เมตร 
(ตามแบบที<กาํหนด) 

    15,000,000 ฝายนํ6าล้น  1  แห่ง มีนํ6าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.03 



 

 

 
 
 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

สําหรับ โครงการพฒันาที<องค์กรปกครองส่วนท้องถิ<นดาํเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ (ผ.06) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 2 การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม และคุณภาพชีวติที<ด ี  
2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมาย
เบื6องต้นสําหรับประชาชน 

เพื<อให้ประชาชน
เข้าใจและเคารพ
กฎหมาย  

อบรมกฎหมายเบื6องต้น 
จํานวน   50  คน 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

อบรมกฎหมาย
เบื6องต้น  1  ครั6ง 
 

ประชาชนเข้าใจและ
เคารพกฎหมาย 

สนง.ปลดั 

2 โครงการปฏิญาณตน 
ไม่เกี<ยวข้องการทุจริต 

เพื<อส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

จัดกจิกรรมกล่าวคําปฏิญาณตน 
อย่างน้อยปีล่ะ  1  ครั6ง 

- - - - - จัดกจิกรรมกล่าว
คําปฏิญาณตน 
ปีล่ะ  1  ครั6ง 

หน่วยงานและประชาชน
ตระหนัก 
ในการต่อต้านการทุจริต 

สนง.ปลดั 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 โครงการเยี<ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์  ตําบลคําเนียม 

เพื<อทราบถึง
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์  

เยี<ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 
รับทราบปัญหา/ความ
ต้องการ ปีละ   2   ครั6ง 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื6นที<ดาํเนินการ 
จํานวน 10  หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์มี 
คุณภาพชีวิตที<ดขีึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

2 โครงการรับลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์  นอกสถานที< 

เพื<อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พกิารผู้ป่วยเอดส์  

รับลงทะเบียน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
นอกสถานที< หมู่ที< 1-10 

- - - - - พื6นที<ดาํเนินการ 
จํานวน 10  หมู่บ้าน 

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์มี 
คุณภาพชีวิตที<ดขีึ6น 

กองสวัสดกิาร
สังคม 
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แบบ ผ.06 



 

 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 3  การพฒันาโครงสร้างพื6นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ<งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสิ<งแวดล้อม  4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�ผา่นมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่ารักษา 
สิ<งแวดล้อม 
ตําบลคําเนียม 

เพื<อเพิ<มพื6นที<ป่าใน
เขตตําบลให้มาก
ขึ6น 

ร่วมกบัส่วนราชการ/ประชาชน
ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ   
ปีละ   1,000  ต้น 

- - - - - จํานวนต้นไม้ 
1,000 ต้น 

พื6นที<ป่าต้นนํ6าเพิ<มขึ6นและ
ประชาชนมีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ์ป่า 

สํานักงานปลดั 

 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐที<มปีระสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที< 5  การพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐที<มปีระสิทธิภาพ 
5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านองค์การ  5.2 แผนงานบริหารงานทั<วไป 

 
ที< 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที<ผ่านมา  
ตวัชี6วดั 
(KPI) 

 
ผลที<คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรับบริการชําระ
ภาษีนอกสถานที<ตําบลคํา
เนียม 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพ 
การจัดเกบ็ภาษี 
และการบริการ 

จัดเวที/ประชุมประชาคม 
หมู่ที< 1-10  จํานวน   10   ครั6ง 

- - - - - พื6นที<ดาํเนินการ 
จํานวน 10  
หมู่บ้าน 

การจัดเกบ็ภาษี 
และการบริการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ<มขึ6น 

กองคลงั  
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แบบ ผ.06 

แบบ ผ.06 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม (ผ.08) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
 

ที 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที<มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิัตงิาน 

โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
(นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

  4,000 
อบต. 

  สํานักงานปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบตัิงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บทีีย ู
จํานวน  2  เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
(ตามบญัชมีาตรฐานครุภัณฑ์) 

  91,400 
อบต. 

  สํานักงานปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง 

เพื่อให้มียานพาหนะใน
การเดินทางตดิต่อ

ราชการ 

รถยนต์บรรทุก(ดเีซล) 
ขนาดกําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 

2,400 ซีซี  จํานวน  1  คัน 
(ตามบญัชมีาตรฐานครุภัณฑ์) 

  868,000 
อบต. 

  สํานักงานปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการป้องกัน
และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน  1  เครื่อง 

(ตามบญัชมีาตรฐานครุภัณฑ์) 

  59,000 
อบต. 

  สํานักงานปลัด 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อการจัดเก็บเอกสาร
เป็นระบบมากขึ้น 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 
กระจกสูง   1  หลัง 

 

   6,500 
อบต. 

 สํานักงานปลัด 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิัตงิาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์  จํานวน 1 เครื่อง 

(ตามบญัชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐาน
คอมฯ 

  700 
อบต. 

  สํานักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
 

ที 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที<มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั<วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องคอมพวิเตอร์ 
จํานวน  1   เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลกัษณะ
พื6นฐานคอมฯ 

   30,000 
อบต. 

 สํานักงานปลดั 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั<วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องคอมพวิเตอร์ 
จํานวน  1   เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลกัษณะ
พื6นฐานคอมฯ ) 

    30,000 
อบต. 

สํานักงานปลดั 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั<วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื<อการจัดเกบ็
เอกสารเป็นระบบ

มากขึ6น 

ตู้เหลก็ แบบ 2 บานเปิด 
 จํานวน  4 หลงั 

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

  22,000 
อบต. 

  กองคลงั 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั<วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์  จํานวน 2 เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลกัษณะ
พื6นฐานคอมฯ 

  1,400 
อบต. 

  กองคลงั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
 

ที 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที<มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพ 
จํานวน   1   ตัว 

 

  14,000 
อบต. 

  กองการศึกษาฯ 

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องพมิพ์ชนิดเลเซอร์ 
/LED ขาวดาํ  จํานวน  1  เครื<อง 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

  2,600 
อบต. 

  กองการศึกษาฯ 

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์  จํานวน 2 เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลกัษณะ
พื6นฐานคอมฯ 

  1400 
อบต. 

  กองการศึกษาฯ 

14 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื<อการจัดเกบ็
เอกสารเป็นระบบ

มากขึ6น 

ตู้เหลก็เกบ็เอกสารชนิดบานเลื<อน
กระจกสูง   1  หลงั 

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 

  6,500 
อบต. 

  กองสวัสดกิาร
สังคม 

15 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 
ติดตั6งถังหมึกพมิพ์(Ink Tank 

Printer) จํานวน  1  เครื<อง 
(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลกัษณะ

พื6นฐานคอมฯ ) 

  4,300 
อบต. 

  กองสวัสดกิาร
สังคม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
 

ที 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที<มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  
จํานวน  1  เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ ) 

  22,000 
อบต. 

  กองสวัสดกิาร
สังคม 

17 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์  จํานวน 2 เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ 

  1400 
อบต. 

  กองสวัสดกิาร
สังคม 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื<อให้มีสถานที<ใน
การเกบ็เอกสาร

ต่างๆ   

ตู้เหลก็เกบ็เอกสารชนิดบาน
เลื<อนกระจกสูง    2  หลงั 

  

  13,000 
อบต. 

  กองช่าง 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพ 
จํานวน   1   ตัว 

  14,000 
อบต. 

  กองช่าง 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  
จํานวน  1  เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ ) 

  22,000 
อบต. 

  กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันา 5 ปี  พ.ศ.2561-2565  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
 

ที 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที<มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องคอมพวิเตอร์  
จํานวน  1   เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ ) 

  22,000 
อบต. 

  กองช่าง  

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

เครื<องพมิพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน  1 เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ  ) 

  6,300 
อบต. 

  กองช่าง 

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์  จํานวน 2 เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ 

  1400 
อบต. 

  กองช่าง 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพื<อเพิ<ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค  
จํานวน  1  เครื<อง 

(ตามบัญชีราคากลาง/
คุณลกัษณะพื6นฐานคอมฯ ) 

   22,000 
อบต. 

 กองช่าง 
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ส่วนท่ี 5  

การติดตามและประเมนิผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
5 ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 

ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน  
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 

5 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

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

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้
ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือแบบ 
ผสมก็ได้ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต (เช่น จะทํา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จําเป็นท่ีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถ่ินนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถ่ินอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อํานาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถ่ินจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จําเป็นท่ีจะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถ่ินด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถ่ินควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถ่ินให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถ่ินก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
ท้องถ่ิน ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทํางาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 



 

 

 

-125 

 
ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นท่ี

พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนท่ีแพ้การเลือกต้ังเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถ่ินยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ี
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทําเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถ่ินให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะ
นํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพ่ือนําไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
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ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให้มีผลประโยชน์ อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้
มากข้ึน และการนําเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทําให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ํา 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องให้

ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้า
มาในฐานะนักท่องเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ีมี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน  ปัญหา

อาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมาก คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากความ
แตกต่างของกฎหมายของแต่ละประเทศ  ปัญหาด้านการสาธารณสุข 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให้เกิดการแข่งขันกันสูง  ซ่ึงประเทศไทย 
ต้องปรับปรุงระบบสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  มีความเป็นอัตลักษณ์  เพ่ือยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน  โดยต้องส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําให้ท่ีทํากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายท่ีดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีท่ีทํากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ
อ่ืนๆ มลพิษจากของเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน

ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซ่ึงต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติท่ีต้องการทํานิติ
กรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบํารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจําต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีสื่อสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 


