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1.แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  “แผนพัฒนาหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น”หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล และ
หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน /แผนชุมชน อันมีลักษณะก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
 ๑.เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล และหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน /แผนชุมชน อันมีลักษณะก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้ าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ปี 
 ๒.เพ่ือเป็นเครื่องมือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1. การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนม าพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
               (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์ เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
      (4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อไป 
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๔.ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๑.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะสี่ปี(พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๒.มีทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
อย่างแท้จริง 

   3.สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
   ๔.เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ๕.สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

  

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
-ต าบลหนองบัวดงมีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอกุมภวาปี  พ้ืนที่

เขตต าบลหนองบัวดงห่างจากอ าเภอกุมภวาปี 20 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2023  อ าเภอกุม
ภวาปี – อ าเภอ     ศรีธาตุ  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี  70  กิโลเมตร    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  51  ตารางกิโลเมตร หรือ 
31,875 ไร่  เป็นเนื้อที่ท าการเกษตรประมาณ  25,287  ไร่  เนื้อที่สาธารณะโยชน์ประมาณ  2,642  
เนื้อท่ีอยู่อาศัยประมาณ  3,946  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลสีออ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลกุดจิก  อ าเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอ าเภอ กระนวน 
    จังหวัดขอนแก่น    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบ้านโปร่ง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  และ ต าบลกุดจิก   
    อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบุ่งแก้ว และต าบลทมนางาม  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  - สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของต าบลหนองบัวดง เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นลูกคลื่น  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 -แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน  และจะ
หนาวเย็นค่อนข้างมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในระหว่างเดือน  มีนาคม – เมษายน  และ
เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด จะอยู่ในระหว่างเดือน  ธันวาคม – มกราคม  ของทุกปี 

1.4 ลักษณะของดิน 

 -ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย 

1.5 ลักษณะของน้ า 

 -ล าห้วยกุดจิก ล าห้วยทราย ล าห้วยทรายดูน ล าห้วยเม็ก ห้วยนาเหล่า ซึ่งเป็นล าห้วยสาขาท่ีไหลลงสู่
ล าน้ าปาว 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน                            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 



 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 -สภาพปุาธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นปุาเต็งรัง มีไม้ที่ส าคัญ เช่น เต็ง รัง ประดู่ กระบก 
และมีไม้ที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของทางราชการและเกษตรกร  เช่น ยูคาลิปตัส สัก พะยูง ยางพารา     
เป็นต้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

          2.1 เขตการปกครอง 
- ที่อยู่ในพื้นที่ของ อบต.หนองบัวดง มีจ านวน  14  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ เบอร์ติดต่อ 

1 

  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

บ้านนาเพ็ญ 

บ้านกุดยาง 

บ้านเหล่าหมากจันทน์ 

บ้านหนองบัวดง 

บ้านท่าแร่ 

บ้านนาทัน 

บ้านค าล่อง 

บ้านโนนสวรรค์ 

บ้านราษฎรสมบูรณ์ 

บ้านศรีสุข 

บ้านโนนงาม 

บ้านแสงสว่าง 

บ้านนาเพ็ญ 

บ้านหนองบัวดง 

นายศรีวิชัย  มุงคุลแสน 

นายประสาร  บัวพันนา 

นายมนตรี  ปัญญาที 

นายเชฎฐา  พลนามอินทร์ 

นายทองใสย์  อาษาสนา 

นางสาวพรนัทชา พรมนาม 

นายมงคลชัย  โคตสพล 

นายวินัย  มุงคุลแสน 

นายสุรพจน์  บุตรพรม 

นายอภิวัฒน์  มุงคุลแสน 

นายศาสตรา  นิกรแสน 

นายสมพร  โม่งประนิตย์ 

นายสกล  โทวันนัง 

นายวิเนตร  โคตรมณี 

ก านัน 

 

 

 

 

083-3515626 

098-0866594 

098-1294551 

082-1037268 

089-5734868 

092-3248054 

087-3247102 

063-2367628 

087-2041828 

061-1158898 

091-0628338 

061-0321917 

080-7460264 

063-0505971 

 

   



 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  -การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของต าบลหนองบัวดง แบ่งออกเป็น 14 หน่วย 14 หมูบ่้าน 
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หมู่บ้านละ 2 คน 

ฝ่ายกิจการสภา 
-สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ดงและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ เบอร์ติดต่อ 

1 นายบุญมี  ชัยค า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 11 087-9534694 

2 นายสมัย  ไพจัตุรัส รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 087-8678233 

3 นายสวัสดิ์  ศรีเกษ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 083-3453010 

4 นางพิมพ์ลดา  มุงคุลแสน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 082-8543005 

5 นายสังวาลย์  บัวพันนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 084-9565195 

6 นายประยูร  ตอรัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 3 090-8612712 

7 นางรักษา  อเวรา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 3 080-0065212 

8 นางบรรจง  การุณรักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 4 084-3901939 

9 นายสุรชัย  อินเรืองศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 4 087-2207419 

10 นายมานพ  รัดทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 5 087-9708105 

11 นายอภิเดช  ทับทิม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 5 083-3630990 

12 นางอัมพร  เอกตาแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 6 081-7793638 

13 นายวัฒนะ  สีเคนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 6 086-2198189 

14 นายวิวัฒน ์ วัฒนากุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 7 093-5469116 

15 นายนิมนต์  โคตสพล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 7 086-2235398 

16 นางวงเวียน  พลนามอินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 8 091-6863595 

17 นายอภิวัฒน์  วิเศษพิริยะกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 8 089-9376684 

18 นายล าปาง  หยุยไทสงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 9 093-4521462 

19 นายปัญญา  หมื่นพรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 9 084-7998368 

20 นายสุดา  พลนามอินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 10 088-7309775 



 
 

21 นายศกร  แก้วดวงดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 10 081-1395410 

22 นายทวี  จันทะพงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 11 081-0596533 

23 นายประยวร  พรนิคม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 12 087-9452052 

24 นายสุวิทย์  โชติมนทิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 12 083-3349309 

25 นายพนมยงค์  ทาสะโก สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 13 091-3601626 

26 นายทวี  สุวรรณทา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 13 087-2199098 

27 หมู่บ้านจัดตั้งใหม่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 14 - 

28 หมู่บ้านจัดตั้งใหม่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 14 - 

29  นางอารีรัตน์  จูมพลหล้า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล - 089-8438672 

 

 

2. คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ เบอร์ติดต่อ 
1 นายชัยยุทธ  นามแสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 14 093-4384080 
2 นายวรชิต  สีเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 13 093-3677913 
3 นายอานนท์  นามหิงส์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 12 081-0592592 
4 นายเมธัส  ค าพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 12 093-4307669 



 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

กองคลัง 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
 

3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีประชากรทั้งสิ้น  9,774  คน  ชาย  4,902  คน  หญิง  
4,872  คน โดยแยกประชากรต าบลหนองบัวดง เป็นรายหมู่บ้านดังตาราง  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

(ชาย) (หญิง) รวม 
1 บ้านนาเพ็ญ 144 277 286 563 
2 บ้านกุดยาง 216 411 394 805 
3 บ้านเหล่าหมากจันทน์ 269 584 546 1,130 
4 บ้านหนองบัวดง 216 288 303 591 
5 บ้านท่าแร่ 211 404 390 794 
6 บ้านนาทัน 120 262 256 518 
7 บ้านค าล่อง 146 270 261 531 
8 บ้านโนนสวรรค์ 142 243 266 509 
9 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ 175 381 379 760 

10 บ้านศรีสุข 226 446 503 949 
11 บ้านโนนงาม 105 147 145 292 
12 บ้านแสงสว่าง 179 412 405 817 
13 บ้านนาเพ็ญ 140 344 299 643 
14 บ้านหนองบัวดง 170 433 439 872 

รวม 2,459 4,902 4,872 9,774 
ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร อ าเภอกุมภวาปี  ณ  กนัยายน  2559 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

   - โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แห่ง 
      - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  1 แห่ง 
      - โรงเรียนประถมศึกษา     6 แห่ง 
      - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   14 แห่ง 
      - ห้องสมุดประชาชน       - แห่ง 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    3 แห่ง 

 4.2 การสาธารณสุข (ในต าบลหนองบัวดง) 
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   2 แห่ง 
       - สถานพยาบาล (เอกชน)    4 แห่ง 



 
 

4.3 อาชญากรรม 
 - ปัญหาเรื่องอาชญากรรมในพ้ืนที่ อบต.หนองบัวดง ไม่ค่อยจะมี ประชาชนอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย

ซึ่งกันและกัน ประชาชนด าเนินชีวิตกันอยู่อย่างปลอดภัย ฝุายความมั่นคงมี ดังนี้ 

- สถานีต ารวจชุมชน (ตชต.)   1 แห่ง 
- อปพร.      106 คน 

      - ผู้ประสานพลังแผ่นดิน    260 คน 

 4.4 ยาเสพติด 
  -สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาจัดอยู่ในระดับเบาบาง ซึ่งต ารวจภูธรอ าเภอกุมภวาปี ได้
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีการกวาดล้างยาเสพติดเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  -เมื่อมีเหตุการณ์หรือภัยต่าง ๆ เกิดข้ึน ที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.หนองบัวดง 
ได้รับความเดือดร้อน อบต.หนองบัวดงก็จะเข้าไปช่วยเหลือตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม 

5.  การบริการพื้นฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง   

           -เส้นทางการคมนาคมต าบลหนองบัวดงติดต่อกับ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอโนนสะอาด และอ าเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี  เป็นถนนลาดยางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2350  และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2023  
ตามล าดับการ ติดต่อกับอ าเภอกุมภวาปี  มีถนนลาดยางสายกุมภวาปี – หนองบัวดง  ระยะทาง 20 กิโลเมตร   
ซึ่งเป็นเส้นทางสามารถติดต่อกับอ าเภอได้สะดวก  และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  70  กิโลเมตร 

    5.2  การไฟฟ้า 
-ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ปัจจุบันได้รับการบริการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและมี

การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน   จ านวน ทั้งสิ้น  173 จุด เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนใน
เวลากลางคืน และจะด าเนินการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดอันตราย 

5.3  การประปา 
 -ประปาผิวดิน 12  แห่ง 
 -ประใต้ดิน 6 แห่ง 

     5.4  โทรศัพท์ 
 โทรศัพท์สาธารณะ - ตู้   

 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

      - ทีท่ าการไปรษณีย์  (ย่อย)  1 แห่ง 

 



 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

-ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม  
ท านา  ท าสวน  ปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น 

6.2 การประมง 
 -ประชาชนจะท าเป็นแพ มีสดุ้งใหญ่ไว้ยกยอจับสัตว์น้ าในล าน้ าปาว 

6.3 การปศุสัตว์ 
           -การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก เลี้ยงเพ่ือใช้งาน บริโภคเองและจ าหน่ายในบางส่วน 

เช่น โค กระบือ สุกร ปลา เป็ด และไก่ เป็นต้น 

 6.4 การบริการ 
  -ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์    8 แห่ง   -โรงส ี   12 แห่ง 
  -คลีนิค/ร้านขายยา 4 แห่ง  -ร้านอินเตอร์เน็ต /เกมส์  5 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
 - วัดศรีธาตุ (หลวงปูุตื้อ)  บ้านนาเพ็ญ  หมู่ที่ 1 และ 13 

- วัดปุาถ้ าผาสวรรค์  บ้านราษฎร์สมบูรณ์  หมู่ที่ 9 
- อุทยานสะพานหิน บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บริเวณปุาทม และปุาข่า (ปุาสงวนแห่งชาติ ภูเขา

สวนกวาง) 

6.6 อุตสาหกรรม 
  -โรงอิฐ   3 แห่ง 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -ปั๊มน้ ามันแบบหัวจ่าย 4 แห่ง  -ปั๊มหลอด  6 แห่ง 
      -ร้านรับซื้อยางพารา 1 แห่ง  -ร้านซ่อมแอร์  1 แห่ง 
      -ร้านค้าขายของช า 76 แห่ง  -โรงชั่ง   4 แห่ง 
      -โรงท าขนมจีน  3 แห่ง  -ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟูา 3 แห่ง 
  -โรงน้ าแข็ง  1 แห่ง  -ร้านขายเนื้อหมู/  2 แห่ง 
  -ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง    3 แห่ง  -ร้านขายเนื้อวัว  1 แห่ง 
  -ตลาดนัด  3 แห่ง  -ร้านขายไก่สด  1 แห่ง 

-ร้านเสริมสวย  4  แห่ง  -ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ 1 แห่ง 
  -ร้านมินิมาร์ท  1  แห่ง 

 6.8 แรงงาน 
  -วัยแรงงานมีทั้งหญิงทั้งชาย และมีแรงงานที่ท างานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 



 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
-บ้านนาเพ็ญ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

จ านวนประชากรทั้งหมด  563 คน   ชาย  277  คน   หญิง  286   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  144  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  1,776  ไร่  

-บ้านกุดยาง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  805 คน   ชาย  411  คน   หญิง  394   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  216  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  1,009  ไร่  

-บ้านเหล่าหมากจันทน์ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  1,130 คน   ชาย  584  คน   หญิง  546   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  269  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,625 ไร่  

-บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  591  คน   ชาย  288  คน   หญิง  303   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  216  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  1,762  ไร่  

-บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  794  คน   ชาย  404  คน   หญิง  390   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  211  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,223  ไร่  

-บ้านนาทัน หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  518  คน   ชาย  262  คน   หญิง  256   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  120  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  4,290  ไร่  

-บ้านค าล่อง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  531  คน   ชาย  270 คน   หญิง  261   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  146  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,548  ไร่  

-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  509  คน   ชาย  243  คน   หญิง  266  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  142  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  3,207  ไร่  

-บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  760  คน   ชาย  381  คน   หญิง  379   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  175  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,605  ไร่  

-บ้านศรีสุข หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  949  คน   ชาย  446  คน   หญิง  503   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  226  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,595  ไร่  



 
 

-บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  292  คน   ชาย  147  คน   หญิง  145   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด   105   ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  1,100  ไร่  

-บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด   817  คน   ชาย  412 คน   หญิง  405   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  179  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,450  ไร่  

-บ้านนาเพ็ญ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด   643  คน   ชาย  344  คน   หญิง  299   คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  140  ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  2,276  ไร่  

-บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 14 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
จ านวนประชากรทั้งหมด  872 คน   ชาย 433 คน   หญิง 439 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน   พ้ืนที่ทั้งหมด  1,409 ไร่  

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ทั้งต าบลหนองบัวดงมี ดังนี้ 
  -ปลูกข้าว  9,601 ไร่  -ปลูกอ้อย  8,429 ไร่ 
  -ปลูกมันส าปะหลัง 4,770 ไร่  -ปลูกยางพารา  1,638 ไร่ 
  -ปลูกข้าวโพด  31 ไร่  -อ่ืน ๆ   818 ไร่ 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  -น้ าฝน จะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
  -ล าห้วย   5 แห่ง 
  -ล าน้ าปาว  1 แห่ง 

-หนอง คลอง บึง  18 แห่ง  

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  -น้ าฝน จะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
  -ล าห้วย   5 แห่ง 
  -ล าน้ าปาว  1 แห่ง 

-หนอง คลอง บึง  18 แห่ง  
-บ่อโยก   24 แห่ง 

 
 
 
 



 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

-พุทธ  90% 
  -คริสต์  5% 
  -อ่ืน ๆ  5% 

มีสถาบันและองค์กรศาสนา ดังนี้ 
-วัด/ส านักสงฆ์     15  แห่ง 

  -โบสคริสต์     2 แห่ง 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  -ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนับถือประเพณีตามฮีต 12 หรือประเพณี 12 เดือน 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -นวดแผนไทย 
  -ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -ผ้าไหม, ผาหมี่ขิด 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  - ล าห้วย    5 แห่ง      -ล าน้ า  1  แห่ง   

- หนอง คลอง บึง 18 แห่ง   

 9.2 ป่าไม้ 
 -ปุาธรรมชาติ ปุาเต็งรัง มีไม้ที่ส าคัญ เช่น เต็ง รัง ประดู่ กระบก 

-ปุาไม้ที่ปลูกโดยทางราชการและเกษตรกร เช่น ยูคาลิปตัส สัก พะยูง ยางพารา    เป็นต้น 

 9.3 ภูขา 
  -วนอุทยานภูเขาสวนกวาง 

10. อ่ืน ๆ 
 10.1 มวลชนจัดตั้ง 
      - ลูกเสือชาวบ้าน  2 รุ่น  428 คน 
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     ๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีองค์การริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ  
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 350,000 - 11,000 311,850 
2 อุดหนุน อบต.เสอเพลอ  20,000 - - 20,000 
3 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล 170,000 - 18,000 142,395 
4 โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชพี 600,000 - 15,675 487,300 
5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี 

 (โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัย) 
25,000 - - 25,000 

6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15,000 60,000 - 74,451 
7 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 - - 49,155 
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก                
30,000 - - 29,800 

9 โครงการบัณฑิตน้อย 30,000 - - 15,650 
11 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000 - - 28,100 
12 โครงการอาหารเสริม(นม) 1,846,740 - 100,000 1,738,242 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 
 

13 โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 705,600 - 82,083 532,438 
14 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. 3,516,000 - - 3,516,000 
15 โครงการสวดมนตส์รภัญญะ 50,000 20,000 - 52,400 
16 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี  

(โครงการจัดหาวัสดุขบวนแห่ประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี) 
15,000 - - 15,000 

17 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี  
(โครงการอุดหนุนงบประมาณกจิการเหล่ากาชาดอุดรธานี) 

10,000 - - 10,000 

18 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.1 6,000 - - 6,000 
19 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.2 6,000 - - 6,000 
20 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.3 6,000 - - 6,000 
21 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.4 6,000 - - 6,000 
22 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.5 6,000 - - 6,000 
23 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.6 6,000 - - 6,000 
24 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.7 6,000 - - 6,000 
25 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.8 6,000 - - 6,000 
26 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.9 6,000 - - 6,000 
27 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.10 6,000 - - 6,000 
28 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.11 6,000 - - 6,000 
29 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.12 6,000 - - 6,000 
30 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน  ม.13 6,000 - - 6,000 
31 อุดหนุนโรงเรียนหนองบัวดงศรีสุขวิทยา ในการจัดการแข่ง

แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนหนองบัวดง 
70,000 - - 70,000 

32 โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพนัธ์ตา้นยาเสพติด 61,500 - - 57,648 
33 อุดหนุนบ้านนาเพ็ญ  ม.1 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
34 อุดหนุนบ้านกุดยาง  ม.2 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
35 อุดหนุนบ้านเหล่าหมากจันท์  ม.3 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
36 อุดหนุนบ้านหนองบัวดง  ม.4 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
37 อุดหนุนบ้านทา่แร่  ม.5 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
38 อุดหนุนบ้านนาทนั  ม.6 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
39 อุดหนุนบ้านค าล่อง  ม.7 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
40 อุดหนุนบ้านโนนสวรรค์  ม.8 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
41 อุดหนุนบ้านราษฏร์สมบูรณ์  ม.9 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
42 อุดหนุนบ้านศรีสุข  ม.10 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
43 อุดหนุนบ้านโนนงาม  ม.11 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
44 อุดหนุนบ้านแสงสว่าง  ม.12 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
45 อุดหนุนบ้านนาเพ็ญ  ม.13 โครงการแข่งขันกีฬา 4,500 - - 4,500 
46 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูสู้งอายุ 50,000 - - 33,200 
47 กิจกรรมร้อยรักรวมใจสืบสานประเพณีไทย (สงกรานต)์ 90,000 - - 89,115 



 
 

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมบทบาทสตรี 50,000 - 1,397 32,450 
49 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ 

สตรี เด็ก เยาวชนและผู้พิการในชุมชน 
200,000 - - 189,860 

50 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ - 10,000 - 7,500 
51 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี                     

( เฝูาระวังยาเสพติด) 
10,000 - - 10,000 

52 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี                  
(จัดระเบียบสังคม) 

5,000 - - 5,000 

53 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี               
(ฝึกอบรมปูองกันอุบัติเหตุ) 

10,000 - - 10,000 

54 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.1 10,000 5,000 - 15,000 
55 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.2 10,000 5,000 - 15,000 
56 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.3 10,000 5,000 - 15,000 
57 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.4 10,000 5,000 - 15,000 
58 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.5 10,000 5,000 - 15,000 
59 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.6 10,000 5,000 - 15,000 
60 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.7 10,000 5,000 - 15,000 
61 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.8 10,000 5,000 - 15,000 
62 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.9 10,000 5,000 - 15,000 
63 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.10 10,000 5,000 - 15,000 
64 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.11 10,000 5,000 - 15,000 
65 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.12 10,000 5,000 - 15,000 
66 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ม.13 10,000 5,000 - 15,000 
67 อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 10,000 - - 10,000 
68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 216,000 - - 139,000 
69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3 213,900 - - 142,375 
70 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 218,000 - - 216,000 
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 213,900 - - 145,000 
72 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 218,000 - - 216,000 
73 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ม.8 218,000 - - 216,000 
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 217,000 - - 145,000 
75 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ม.12 218,000 - - 216,000 
76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 213,900 - - 145,000 
77 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.10 (เบิกตัดปี) 312,600 - - 293,000 
78 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ม.4 - ม.3 1,867,400 - - 1,865,000 
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.2 - 50,300 - 50,300 
80 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ม.2 - 149,300 - 149,300 
81 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7 - 215,000 - 215,000 



 
 

82 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  - 100,000 - 99,500 
83 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า ม.4 (เบิกตัดปี) - 78,300 - 78,000 
84 โครงการขุดบ่อขยะ ม.4 - 7,200 - 7,000 

 รวมทั้งสิ้น 12,408,540 755,100 228,155 12,227,025 

 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณที่
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 300,000 - 60,020 237,500 
2 รายจ่ายในการเลือกตั้ง 100,000 - - 77,692 
3 อุดหนุน อบต. สีออ 20,000 - - 20,000 
4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี - 40,000 - 16,200 
5 โครงการปลูก บ ารุงรักษา และกรีดยางพารา 100,000 - 50,000 50,000 
6 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - 50,000 - 50,000 
7 โครงการคลังเสบียงสัตว ์ - 10,500 - 2,600 
8 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 170,000 - - 90,326 
9 โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชพี 500,000 - - 488,146 

10 โครงการอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ชีพ 50,000 - - 50,000 
11 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 246,000 - - 237,900 
12 โครงการอบรมทบทวนลูกเสือชาวบา้น 50,000 - - 6,600 
13 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15,000 - - 14,895 
14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 - - 49,890 
15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
30,000 - - 29,970 

16 โครงการบัณฑิตน้อย 60,000 - 8,000 35,975 
17 ค่าอาหารเสริมนม 2,076,640 - - 1,766,482 
18 ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 396,760 - - 334,256 
19 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. 2,290,600 8,000 - 2,298,400 
20 โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชน 85,000 - - 85,000 
21 โครงการจัดงานประเพณสีรงกู่ 60,000 - - 60,000 
22 โครงการทอดเทียน 50,000 - - 38,200 
23 โครงการทอดกฐิน 105,000 - - 99,680 
24 โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ 50,000 - - 38,000 
25 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ(ทุ่งศรีเมือง) 15,000 - - 15,000 
26 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ(โครงการรัฐพิธี) 3,000 - - 3,000 



 
 

27 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.1 10,000 - - 10,000 
28 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.2 10,000 - - 10,000 
29 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.3 10,000 - - 10,000 
30 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.4 10,000 - - 10,000 
31 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.5 10,000 - - 10,000 
32 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.6 10,000 - - 10,000 
33 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.7 10,000 - - 10,000 
34 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.8 10,000 - - 10,000 
35 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.9 10,000 - - 10,000 
36 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.10 10,000 - - 10,000 
37 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.11 10,000 - - 10,000 
38 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.12 10,000 - - 10,000 
39 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมู่บ้าน ม.13 10,000 - - 10,000 
40 โครงการตรวจสุขภาพผูสู้งอายุและผู้พิการ 50,000 30,000 - 79,000 
41 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูสู้งอายุ 50,000 - - 46,100 
42 โครงการร้อยรักรวมใจสืบสานประเพณีไทย 90,000 - - 87,558 
43 เบี้ยยังชีพเอดส ์ - 30,000 - 29,000 
44 จัดหาที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส - 68,200 - 68,000 
45 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 80,000 - - 23,500 
46 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน 20,000 - - 20,000 
47 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี(เฝูาระวังยาเสพ

ติด) 
20,000 - - 20,000 

48 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี(จัดระเบยีบ
สังคม) 

5,000 - - 5,000 

49 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี(อบรมปูองกัน
อุบัติเหตุ) 

5,000 - - 5,000 

 50 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 25,000 - - 25,000 
51 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000 - - 180,370 
52 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
53 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
54 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
55 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
56 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
57 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
58 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
59 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
60 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
61 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 



 
 

62 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
63 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
64 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 10,000 - - 10,000 
65 อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 10,000 - - 10,000 
66 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี 5,000 - - 5,000 
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 84,300 - - 84,300 
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 99,100 - - 99,100 
69 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 146,600 - - 118,000 
70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 75,200 - - 75,200 
71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 245,800 - - 244,000 
72 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 242,300 - - 174,000 
73 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 245,500 - - 177,000 
74 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 245,600 - - 162,000 
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 245,700 - - 244,000 
76 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 245,600 - - 158,000 
77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 245,600 - - 245,000 
78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 245,100 - - 244,000 
79 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะประโยชน์ 255,000 - - 255,000 
80 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 245,600 - - 149,000 
81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 187,000 - - 185,000 
82 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 320,000 - - 297,196 

รวมทั้งสิ้น 10,774,000 236,700 118,020 9,636,036 

 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
ที่อนุมัติ 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ  
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระมหากษัตริย ์ 100,000 - - 97,460 
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 200,000 - 20,000 125,630 
3 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 200,000 - 17,000 182,920 
4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าหมากจันทน์   
464,300 - - 360,600 

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวดง  

318,300 - - 248,600 

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 311,000 - - 243,600 



 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดยาง  
7 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดยาง 83,000 - - 83,000 
8 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

ดง  
83,000 - - 83,000 

9 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา่
หมากจันทน ์

126,000 - - 126,000 

10 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 ในเขตพื้นที่ จ านวน 6 แห่ง 

1,534,000 - - 1,534,000 

11 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนหนองบัวดง
ศรีสุขวิทยา 

880,000 - - 880,000 

12 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นท่าแร่ 260,000 - - 260,000 
13 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นเหล่า 

 หมากจันทน์ค าล่องประชานุกูล 
564,000 - - 564,000 

14 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นนาเพ็ญ 396,000 - - 396,000 
15 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นสวรรค์

ราษฎร ์
532,000 - - 532,000 

16 อุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวันโรงเรียนกุดยาง 564,000 - - 564,000 
17 อุดหนุนโรงเรียนบา้นนาเพ็ญ  

 (โครงการส่งเสริมสุขภาพและสขุสมรรถนะแก่เด็กและ
เยาวชน) 

60,000 - - 60,000 

18 จัดกิจกรรมประเพณีสรงกู่ (วัดศรีธาตุ บ้านนาเพ็ญ) 150,000 20,000 - 170,000 
19 กิจกรรมส่งเสริมศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 40,000 - 20,000 20,000 
20 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 - - 60,000 
21 จัดกิจกรรมวนัแม่แห่งชาต ิ 30,000 - - 5,000 
22 โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนและการสวดมนต์หมู่

ท านองสรภัญญะ ปี 2559 
50,000 10,000 - 60,000 

23 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี 
(โครงการส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมและการจัดนทิรรศการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานประจ าปทีุ่งศรีเมือง
อุดรธาน ี

20,000 - - 20,000 

24 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) - 90,000 - 85,250 
25 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 20,000 - 63,500 
26 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 440,000 - - 375,310 
27 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 50,000    
28 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุและหมอกควัน 50,000 - - 49,960 
29 โครงการพัฒนาศักยภาพการปูองกันและระงบัอัคคีภัย    

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย)์ 
100,000 - - 80,675 

30 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลหนองบัวดงสัมพันธ์ตา้นยาเสพติด 100,000 50,000 - 145,000 



 
 

31 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1 7,500 - - 7,500 
32 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.2 7,500 - - 7,500 
33 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.3 7,500 - - 7,500 
34 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.4 7,500 - - 7,500 
35 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.5 7,500 - - 7,500 
36 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.6 7,500 - - 7,500 
37 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.7 7,500 - - 7,500 
38 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.8 7,500 - - 7,500 
39 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.9 7,500 - - 7,500 
40 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.10 7,500 - - 7,500 
41 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.11 7,500 - - 7,500 
42 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.12 7,500 - - 7,500 
43 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.13 7,500 - - 7,500 
44 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกุมภวาปี 

 (โครงการฝึกอบรมปูองกันอุบัตเิหตุทางถนน ประจ าปี 
2559) 

15,000 - - 15,000 

45 จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 - - 110,000 
46 จัดซื้อเต็นท์ 32,000 - - 32,000 
47 โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยส์ิน  - 125,000 - 105,470 
48 จัดซื้อถังดับเพลิง 30,000 - - 21,600 
49 อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี 10,000 - - 10,000 
50 อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาด อ าเภอกุมภวาปี 10,000 - - 10,000 
51 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 

ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
200,000 - - 168,818 

52 โครงการต้ดหญ้าและตน้ไมส้องข้างทาง - 50,000 - 6,000 
53 โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 50,000 - - 50,000 
54 โครงการก้ันห้องท างาน - 31,000 - 31,000 
55 อุดหนุน อบต. สีออ 20,000 - - 20,000 
56 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองบัวดง (หลังที่ 1) 264,300 - - 203,131 
57 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองบัวดง (หลังที่ 2) 261,400 - - 200,869 
58 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุและหมอกควัน 50,000 - - 49,960 
59 โครงการพัฒนาศักยภาพการปูองกันและระงบัอัคคีภัย 100,000 - - 80,675 
60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวดง 413,700 - - 410,000 
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 274,500 - - 272,000 
62 โครงการขุดลอกหนองปากหมู หมู่ที่ 9 225,800 - - 223,000 
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 420,200 - - 418,000 
64 โครงการปูยางถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 10 474,500 - - 472,000 
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - 197,500 - 196,000 



 
 

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 790,500 - 197,500 590,000 
67 อุดหนุนส านักงานการไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี 

 ในการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
467,513 - - 467,513 

68 อุดหนุนส านักงานการไฟฟาูส่วนภูมิภาคอ าเภอกุมภวาปี 
 ในการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

361,782 - - 361,782 

69 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 1,293,900 - - 1,293,900 
70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4–

หมู่ 5 
3,105,800 - - 3,105,800 

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 878,500 - - 878,500 
72 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 855,900 - - 855,900 
73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                

หมู่ที่ 4 – หมู่ 3 (สายหน้าบ่อขยะหมู่ที่ 4) 
672,500 - - 672,500 

74 โครงการปูยางถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 10 
(หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองบัวดง) 

266,600 - - 266,600 

75 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(สามแยกโนนสวรรค์ – เหล่าหมากจันทน์ หมู่ที่ 3) 

2,519,500 - - 2,519,500 

76 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
(สายหนา้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 

483,600 - - 483,600 

77 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 1,184,200 - - 1,184,200 
78 โครงการปูยางถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 124,600 - - 124,600 
79 โครงการปูยางถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 186,200 - - 186,200 
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

(ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเหล่าหมากจันทน)์ 
210,700 - - 210,700 

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
(สายดา้นหลงัวัดดอนจนัทน)์ 

80,000 - - 80,000 

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 66,500 - - 66,500 
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 39,300 - - 39,300 
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 179,900 - - 179,900 
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 219,000 - - 219,000 
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 120,900 - - 120,900 
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 130,700 - - 130,700 
88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 80,000 - - 80,000 
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 43,300 - - 43,300 
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 122,500 - - 122,500 
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 106,800 - - 106,800 
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 34,000 - - 34,000 
93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 80,000 - - 80,000 
94 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 93,400 - - 93,400 



 
 

95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม สายบ้านหนองบัวดง – 
ท่าแร่ 

499,600 - - 499,600 

96 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 132,200 - - 132,200 
97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลหนองบัวดง 280,400 - - 280,400 

รวมทั้งสิ้น 25,802,2
95 

593,500 254,500 25,756,4
93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(1)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑45  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  84   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.93 

          ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  161  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   82  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  50.93 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑44  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   97 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 67.36       
   
 
  



 
 

 
  (๒)  เชิงคุณภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า
ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้
ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  64.56  
ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  28.24  
- พอใจ  ร้อยละ  64.56  
-ไม่พอใจ          ร้อยละ  7.20   

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  67.37  
ระดับพอใจ    

- พอใจมาก   ร้อยละ  25.88 
- พอใจ  ร้อยละ  67.37  
-ไม่พอใจ          ร้อยละ  6.75   

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  71.22  
ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  22.50  
- พอใจ  ร้อยละ  71.22  
-ไม่พอใจ          ร้อยละ  6.28    

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มาก  ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 



 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๙. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
๑๐. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๑. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๒. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๓. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
๑๔. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๕ ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความ

สะดวกส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้ 
1) ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2) มีไฟฟูาแสงสว่างตามถนนเส้นทางสายหลัก 
๓)  มีไฟฟูาเพ่ือการอยู่อาศัยครอบคลุม 
4) ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
5) หมู่บ้านในเขตต าบลหนองบัวดงมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 58.74  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผล
ผลกระทบต่อหมู่บ้านในต าบลหนองบัวดง  ดังนี้ 

๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่คลอบคลุม ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก และ
เกิดน้ าท่วมขัง ถนนในพ้ืนที่ยังไม่มีรางระบายน้ าทั่วถึง ท าให้การระบายน้ า ได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด             
  ๒. การพัฒนาปลูกอ้อยในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง ส่งผลท าให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ก่อให้เกิด
สารเคมีตกค้างในร่างกายของเกษตรกรเป็นต้น 



 
 

๓. ปัญหาถนนช ารุด เนื่องจากมีรถบรรทุกอ้อยบรรทุกน้ าหนักเกิน ท าให้ถนนรับน้ าหนักเกินขนาด
ท าให้เกิดการช ารุด 

๔. ถนนในพ้ืนที่ส่วนมากยังเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรัง ท าให้เกิดฝุุนละอองในช่วงหน้าแล้งท าให้
ประชาชนการสัญจรไปมาล าบาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ไดด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการรด
น้ า 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๔)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน  
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่    

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี 
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไมค่วรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    



 
 

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

  อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลได้ทั้งหมด  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง

รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการ
ใหม่      

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                            

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 



 
 

 
(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ
เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 
(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   



 
 

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  
 

 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

     ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 ๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 ๒.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 ๓.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 ๔.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๕.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
      (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 



 
 

 

    

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑) แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

  ๒) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู   
และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ         
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรมัย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 



 
 

    

 

 

 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)   
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 

(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

           ๓) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงภายในปี  ๒๕๖๔”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน   

เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และขนาดย่อม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ ๑ ขยายผลการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้อง                                     

กับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ ๕ เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตร์อุดรธานี เมืองผู้สูงอายุคุณภาพดี 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย   
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากลไกการด าเนินงานลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคมคนอุดรธานี  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่   
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวและ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมลพิษ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒ รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

     ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 
  “ อุดรธานีเมืองน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
                                    น าหน้าการศึกษา  พัฒนาการท่องเที่ยว ” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุดรธานี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

                               ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

๒.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  พัฒนาทุกภาคส่วนของต าบล  ดูแลทุกกลุ่มคนอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง” 

          ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 



 
 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม   
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

          ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
๒. เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. เพ่ือพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

  ๕. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
๖. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. เพ่ือพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

          ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
๒.  กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

          ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 การพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว   
     พระราชด าริ 
1.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและ   
     ยกระดับรายได้ 
1.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาด 
     ชุมชนและสินค้าพ้ืนเมือง 
1.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจการร้านค้า 
     ชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
1.5 แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการ      
     ว่างงาน 
1.6 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 2.1  สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
2.2 การสาธารณสุข 
2.3 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



 
 

2.4 การส่งเสริมความความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
2.5 การนันทนาการและการกีฬา 
2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.7 สวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 
2.8 สร้างจิตส านึก และสร้างเสริมงานประเพณี  
ท้องถิ่น 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก
และทางน้ า 
3.2 แนวทางการพัฒนาการผังเมือง/สิ่ง
สาธารณะประโยชน์ 
3.3 แนวทางการพัฒนาการระบายน้ า 
3.4 แนวทางการพัฒนาการไฟฟูาสาธารณะ/
การเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 4.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
4.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4.3 แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ประชาคม) 
5.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
5.4 แนวทางการพัฒนารายได้ 
5.5 แนวทางการพัฒนาการจัดหาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ 
5.6 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีท าการ อบต.และสถานที่อ่ืน 
5.7 แนวทางการพัฒนา การให้บริการแก่
ประชาชน 
5.8 แนวทางการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.9 แนวทางการพัฒนาความมั่นคงและการ
อ านวยความยุติธรรม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึก 
6.2 แนวทางการพัฒนาการเฝูาระวังและปูองกัน 
6.3 แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและฟ้ืนฟู 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการป้องกันและ 7.1 แนวทางการพัฒนา การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 



 
 

ปราบปรามยาเสพติด 

 

7.2 การบ าบัดและฟ้ืนฟู 

 

           
 
 
          ๒.๖ กลยุทธ์ 

๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
๓. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
๕. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
๖. กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

๒.๗ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มุ่งพัฒนา 7 ด้าน 

ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคนและสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านแหล่งน้ า ด้านการเมือง การ
บริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา  ดังนี้ 

  
จุดแข็ง   

 1. พื้นที่ท าการเกษตรขนาดใหญ่  สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  การปลูกข้าว  อ้อย มัน
ส าปะหลัง และพืชผักต่างๆ   

2. เป็นศูนย์รวมทางศาสนาและวัฒนธรรม  มีวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชน
หลายแห่ง 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์  ยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นส าคัญ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  แก้ไขปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน    
5. ข้าราชการ  พนักงาน  พนักงานจ้าง  มีความซื่อสัตย์  สามัคคี  อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง   ร่วมกันท า

กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
6. บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 



 
 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีระบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  เป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความ
ประทับใจต่อผู้มารับบริการ 

8. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีระบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  จึงท าให้การท างานเป็น 
ระบบ  ไม่ซ้ าซ้อน 

           จุดอ่อน   
๑. ระบบการจัดการน้ าและการชลประทานยังไม่ทั่วถึง  ตลอดจนปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ าท่วม 

ท าให้พื้นที่ท าการเกษตรไม่เต็มตามศักยภาพความสามารถของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
   ๒.  ปัญหาการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  

3.  ปัญหาระบบสาธารณูปโภคท่ียังไม่ทั่วถึง 
4. พ้ืนที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ่แต่งบประมาณในการบริหารงานมีค่อนข้างจ ากัด 
5. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วน  และโครงการที่เกินศักยภาพ   ไม่ค่อยได้รับการ

สนับสนุน 
6. บางโครงการ  บางกิจกรรม  เป็นความต้องการของประชาชน   แต่มีแนวทางปฏิบัติ  

ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ  กฎหมาย  ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องอ านาจหน้าที่ของ อบต. จึงเกิดความไม่พอใจใน
การด าเนินงาน  ซึ่งมีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด 
  8. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีรองรับการจัดเก็บรายได้  ท าให้เก็บภาษีได้
น้อย 

 โอกาส   
1. รัฐให้ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  ตามมาตรา 274   โดยต้อง

ค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด  และประเทศเป็นส่วนรวม     
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลโดยเน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด  เป็นธรรม  โปร่งใส  เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด  ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์    
 3. ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

4. ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความสามัคคี  ร่วมมือ  ร่วมใจกันใน
การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อย่างต่อเนื่อง 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมีพ้ืนที่ติดกับภูเขา  และเหมาะกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว   

อุปสรรค   
 1. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง  ผลจากความไม่มั่นคงทาง การเมือง 
 2. ขาดการจัดท าและวางระบบผังเมือ        
 3. ประชาชนบางคนขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน        ซึ่งสร้างความ
สกปรกให้ครัวเรือนและบริเวณสาธาร         
 4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยังมีการเผาตอซังข้าว ท าให้เกิดมลพิษและเกิดไฟปุา
ท าลายสิ่งแวดล้อม           



 
 

 5. ประชาชนขาดความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและติดตลาด 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  ๑.  ด้านบุคลากร ยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีช านาญงานเฉพาะด้าน 
  ๒.  ประสิทธิภาพทางการเงิน งบประมาณไม่เพยีงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน  
  ๓.  วัสดุทรัพยากร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  ๔.  การบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์  ระบบข้อมูลสารสนเทศยังมีไม่มาก   



 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

แบบ ยท. 01
๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

(มี ๖ 
ยุทธศาสตร์) 

 

( 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 
ด้านความม่ันคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 
ด้านความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 
การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 
ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
การเสริมสร้าง
และการพัฒนา
ศั ก ยภ าพข อ ง
มนุษย์ 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ 
ยุทธศาสตร์) 

 

( 
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี 3 
ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 5
ยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การเสริมความ
ความเป็นธรรม
และลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขนัอย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัยและ
นวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
การพัฒนาระบบ
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ
ระบบโลจีสติกส์ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ 
และธรรมาภ-ิ
บาลในภาครัฐ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเติบโตทีเ่ป็น
มิตรเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนา
อย่างย่ังย่ืน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑0 
การต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกจิ ปศุ
สัตว์และประมงด้วยอุตสาหกรรมเษตรแปรรูป

และมาตรฐานสนิค้าเกษตรอินทรีย ์

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การขยายฐานตลาดทอ่งเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ

ผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
การลงทุนสู่สากล 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การเสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 
การเสริมสรา้งความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 
ด้านวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 
การพัฒนาภาค
เมืองและพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑0 
การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 



 
 

ต่อ 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา อปท. 

(มี 5
ยุทธศาสตร์) 

 

( 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 

(มี 3 ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม
และคณุภาพชีวิต 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
และขนบธรรมเนียมประเพณี   

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

(มี 5
ยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการยกระดับเศรษฐกิจ
ให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การเสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การเสริมสร้างความมั่นคง 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 

แบบ ยท. 01
๐๑ 



 
 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

แผนงาน 

ตาม
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

(มี ๕
ยุทธศาสตร์) 

 

( เพื่อพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

เพื่อส่งเสริมรายได้และ
พัฒนาอาชีพ 

 

 

เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

เพื่อพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

 

เพื่อพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธก์ารพัฒนาดา้น
การป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

กลยุทธก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.1 การกอ่สร้าง 
ปรับปรุง ถนน ท่อ
ระบายน้ า และการ
พัฒนาแหล่งน้ า 
1.2 การพัฒนาดา้น
ไฟฟูาและแสงสวา่ง 
1.3 การกอ่สร้างและ
ขยายเขตการบริการ
ประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1 การส่งเสริมรายได้
และพัฒนาอาชีพ 

2.2 การส่งเสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรอินทรีย ์

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
3.1 การส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
4.1 การพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
4.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
4.4 การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการของ
ชุมชน 
4.5 การพัฒนาดา้นกีฬาและนันทนาการ 
4.6 การพัฒนาดา้นส่งเสริมการปูองกันภัย
แล้ง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
5.1  การพัฒนาด้าน
การจัดการบริหาร
ภายในองค์กร 
5.2  การพัฒนาด้าน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภยั
ในชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
6.1 แนวทางการพัฒนาการสร้าง
จิตส านึก 
6.2 แนวทางการพัฒนาการเฝูา
ระวังและปูองกัน 
6.3 แนวทางการพัฒนาการบ าบัด
และฟื้นฟ ู

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
7.1 แนวทางการพัฒนา การปอูงกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.2 การบ าบัดและฟื้นฟ ู

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

 

 เพื่อพัฒนาด้านการ
ปูองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 

 

 เป้าหมาย 
 

( 

กลยุทธ์ 
 

( 

เพื่อพัฒนาด้านการ-
เมืองและการบรหิาร 

 

 

แบบ ยท. 01
๐๑ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 88 
โครงการ 

-บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

--บริหารงานทั่วไป 

-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-สาธารณสุข 
-ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 

 
 

-แผนงานการเกษตร 
-การอนุรักษ์และรักษา
สภาพแวดล้อม 
 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานการเกษตร 
 
 
 

 

 

-เคหะและชุมชน/ 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย ์
 
                                                                                                                                                   

จ านวน 17 
โครงการ 

จ านวน 8 
โครงการ 

จ านวน 26 
โครงการ 

จ านวน 81 
โครงการ 



 
 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ ๓.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของต าบล ดแูลทุกกลุม่คนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง” 

1. ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๓. ด้านการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม   

๔. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

๕. ด้านการ
บริหารบ้านเมือง
ที่ด ี

๑.  พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้ง
ต าบล                     
-ประชาชนมีน้ าเพือ่ใช้
ในการอุปโภค บริโภค 
ตลอดปี 

 

 

2. ผลผลิตทาง
การเกษตรไดคุ้ณภาพ
และเกษตรกรด ารงชีพ
อย่างมีความสุข  

๕. การบริหาร
จัดการภาครัฐทีด่ี
และมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

 

๑. . เพื่อพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

3. เพื่อพัฒนา
ทางด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้้า 

2. เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร  

 

 

4. เพื่อพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  

 

5. เพื่อพัฒนา
ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

 

3. ปลูกจิตส านกึการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประโยชน์และสิ่งแวดล้อมมี
ความสมดุลอยา่งยั่งยืน 

 

5. บริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการให้
สังคมเข้มแข็ง
และปลอดภัย  

 

4. การศึกษามีคุณภาพ 
สุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณ์และความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 

 



 
 

ต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ ๕/ 
แนวทางการพัฒนา 

 

กลยุทธที่ ๑/  
แนวทางการพัฒนา 

 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒/ 
แนวทางการพัฒนา 

 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๓/ 
แนวทางการพัฒนา 

 

กลยุทธที่ ๔/ 
แนวทางการพัฒนา 

-บริหารงานทั่วไป 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-การส่งเสริมอาชีพ 
-งานการเกษตร 
 
 

-แผนงาน
การเกษตร 
-การอนุรักษ์และ
รักษา
สภาพแวดล้อม 
 

--บริหารงานทั่วไป 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-สาธารณสุข 
-ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 
 

-บริหารงานทั่วไป 
-บริหารงานทั่วไป         
 (งานคลัง) 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-เคหะและชุมชน 
-สังคมและสงเคราะห์ 

ค่าเป้าหมาย 5. บริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการให้
สังคมเข้มแข็ง
และปลอดภัย  

 

3. ปลูกจิตส านกึการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประโยชน์และ
สิ่งแวดล้อมมีความ

สมดุลอย่างยั่งยืน 

 

2. ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
คุณภาพและ
เกษตรกรด ารงชีพ
อย่างมีความสุข  

 

๑.  พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทั่วทั้งต าบล                     
-ประชาชนมีน้ า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
ตลอดปี 

  

4. การศึกษามี

คุณภาพ สุขภาพ
อนามัยท่ีสมบูรณ์และ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 

แบบ ยท. ๐๒ 



 
 

 

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.หนองบัว

ดง 
เปูาประสงค์ กลยุทธ ์

 
ค่าเปูาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

(แผนงาน) 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 

ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 
ยุทธศาสตร์ 1  

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ม  
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

 
-เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

 
1. การกอ่สร้าง ปรับปรุง 
ถนน ท่อระบายน้ าและ
การพัฒนาแหล่งน้ า 
2. การพัฒนาแหล่งน้ า
และแสงสว่าง 
3. การกอ่สร้างและขยาย
เขตการบริการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
-การพัฒนาส่งเสริมรายได้
และพัฒนาอาชีพ 
-การส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรอินทรีย ์

 
17 

 
34 

 
51 

 
68 

 
-เคหะและชุมชน 
-แผนงานพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนงาน
การเกษตร 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 
 

 
-มีถนน 
น้ าประปา ไฟฟูา 
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 
-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 
 
 
 
 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 
-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก ได้
มาตรฐาน 
-มีระบบ
สาธารณูปโภค
เพียงพอต่อความ 
ต้องการของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมีงาน
ท า มีอาชพีเสริม
ท าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น  
-พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

 
68 

 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.03 



 
 

  

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนองบัว

ดง 

เปูาประสงค์ กลยุทธ ์

 
ค่าเปูาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

(แผนงาน) 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 

ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 2 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 3         
การเสริมสร้าง
สมดุลด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ม  

 
 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 4 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
-เพื่อพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริม
การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ า
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
-การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา 
-การพัฒนาส่งเสริม
สุขอนามัย 
-การส่งเสริมด้าน
สวัสดิการของชุมชน 
-การพัฒนาดา้นกีฬาและ
นันทนาการ 
-การพัฒนาดา้นส่งเสริม
การปูองกันภัย 
 
1. แนวทางการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2. แนวทางการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3. แนวทางการพัฒนาการ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 

     
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงาน
สาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ชุมชน 
-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 
-แผนงาน
การเกษตร 
-สังคมสงเคราะห์ 
-เคหะและชุมชน 

 
สังคมมีความ
เข้มแข็งน่าอยู ่
-มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี 
 
 

 
มีโครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
การบริหาร
จัดการน้ าที่ได้
มาตรฐาน  
-มีน้ าเพียงพอตอ่
การอุปโภค 
 
 
 
 
 

  
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 

 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.03 



 
 

 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

บัวดง 

เปูาประสงค์ กลยุทธ ์

 
ค่าเปูาหมาย 

 
แนวทางการพัฒนา 

(แผนงาน) 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 

ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 4         
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 5         
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
และธรรมมาภิ
บาล 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 2
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

 
ยุทธศาสตร์ 5
การบริหาร
จัดการที่ดี 
 
 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 5
การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

 
-เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนา
ด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

 
1.การพัฒนาด้านการ
จัดการบริหารภายใน
องค์กร 
2.การพัฒนาด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภยัในชีวิต 
 
 
 
 
1. แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ประชาคม) 
2. แนวทางการพัฒนา
บุคลากร 
3. แนวทางการพัฒนารายได้ 
4. แนวทางการพัฒนาการ
จัดหาปรับปรุงเครื่องมอื
เครื่องใช ้
5. แนวทางการพัฒนา การ
ให้บริการแก่ประชาชน 
6. แนวทางการพัฒนาความ
มั่นคงและการอ านวย 
 

 
11 

 
 
 
 

 

  
22 

 
 
 
 
 

 
33 

 
 
 
 
 

 
44 

 
 
 
 
 

 
-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 
 
 
-บริหารงานทั่วไป 
-บริหารงานทั่วไป         
 (งานคลัง) 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-เคหะและชุมชน 
 

 
สังคมมีความ
เข้มแข็งน่าอยู ่
-มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน 
มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาลประชาชน
ได้รับความพอใจ 

 
มีโครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
มีโครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
เกี่ยวกบัการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 
-จัดเวที
ประชาคมเพื่อรับ
ฟังปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน 
-มีศูนย์ไกล่เกลี่ย
รับเรื่องร้องทุกข์ 

 
44 

 

 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ยท.03 



 
 

 

 



 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สังคมสงเคราะห ์
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองสวัสดิการ 
-กองช่าง 

- 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-สร้างความเขม้แข็งและชุมชน 
-สาธารณสุข 
-การศึกษา 
-การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 

- 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-กองช่าง - 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่ง
น้ า 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-กองช่าง - 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 
-บริหารงานท่ัวไป(งานคลัง) 
-สร้างความเขม้แข็งและชุมชน 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

- 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

-สร้างความเขม้แข็งและชุมชน 
-รักษาความสงบภายใน 
-เคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

- 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดชุมชน 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

-สร้างความเขม้แข็งและชุมชน 
 

-ส านักปลัด - 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 หน่วยงาน  
 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 



 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานบิหารงานทั่วไป 

 
3 

 
2,130,000 

 
6 

 
2,130,000 

 
9 

 
2,130,000 

 
12 

 
2,130,000 

 
12 

 
8,520,000 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 580,000 12 580,000 18 580,000 24 580,000 24 2,320,000 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 2 1,000,000 3 1,000,000 4 1,000,000 4 4,000,000 

1.4  แผนงานบิหารงานทั่วไป/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 

 
60,000 

 
2 

 
60,000 

 
3 

 
60,000 

 
4 

 
60,000 

 
4 

 
240,000 

รวม 11 3,770,000 22 3,770,000 33 3,770,000 44 3,770,000 44 15,080,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 

3 

 
 

1,828,000 

 
 

6 

 
 

1,828,000 

 
 

9 

 
 

1,828,000 

 
 

12 

 
 

1,828,000 

 
 

12 

 
 

7,312,000 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและ
ชุมชน 

 
12 

 
750,000 

 
24 

 
750,000 

 
36 

 
750,000 

 
48 

 
750,000 

 
48 

 
3,000,000 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 6 696,000 12 696,000 18 696,000 24 696,000 24 2,784,000 
2.4 การศึกษา 10 8,510,000 20 8,510,000 30 8,510,000 40 8,510,000 40 34,040,000 
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
5 

 
312,000 

 
10 

 
312,000  

 
15 

 
312,000  

 
20 

 
312,000  

 
20 

 
 1,248,000 

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 12,450,000 12 12,450,000 18 12,450,000 24 12,450,000 24 49,800,000 
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 2 1,000,000 3 1,000,000 4 1,000,000 4 4,000,000 
2.8  แผนงานบริหา รง านทั่ ว ไ ป /
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน/
แ ผ น ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข /แ ผ น ง า น
กา รศึ ก ษ า / แ ผน ง า นกา ร ศาสน า 
วัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

400,000 

รวม 44 25,646,000 88 25,646,000 132 25,646,000 176 25,646,000 176 102,584,000 
 

แบบ ผ. 07 



 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

17 

 
 
 

107,645,000 

 
 
 

34 

 
 
 

107,645,000 

 
 
 

51 

 
 
 

107,645,000 

 
 
 

68 

 
 
 

107,645,000 

 
 
 

68 

 
 
 

430,580,000 

รวม 17 107,645,000 34 107,645,000 51 107,645,000 68 107,645,000 68 430,580,000 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

10 

 
 

20,700,000 

 
 

20 

 
 

20,700,000 

 
 

30 

 
 

20,700,000 

 
 

40 

 
 

20,700,000 

 
 

40 

 
 

82,800,000 

รวม 10 20,700,000 20 20,700,000 30 20,700,000 40 20,700,000 40 82,800,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 



 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 

12 

 
 

2,140,000 

 
 

24 

 
 

2,140,000 

 
 

36 

 
 

2,140,000 

 
 

48 

 
 

2,140,000 

 
 

48 

 
 

8,560,000 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานคลัง) 1 500,000 2 500,000 3 500,000 4 500,000 4 2,000,000 

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
4 

 
40,000 

 
8 

 
40,000 

 
12 

 
40,000 

 
16 

 
40,000 

 
16 

 
360,000 

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,800,000 10 2,800,000 15 2,800,000 20 2,800,000 20 11,200,000 

รวม 22 5,530,000 44 5,530,000 66 5,530,000 88 5,530,000 88 22,120,000 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

6 

 
 

300,000 

 
 

12 

 
 

300,000 

 
 

18 

 
 

300,000 

 
 

24 

 
 

300,000 

 
 

24 

 
 

1,200,000 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000 2 100,000 3 100,000 4 100,000 4 400,000 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,520,000 6 2,520,000 9 2,520,000 12 2,520,000 12 10,080,000 

รวม 10 2,920,000 20 2,920,000 30 2,920,000 40 2,920,000 40 11,680,000 
 
 

แบบ ผ. 07 



 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดชุมชน 
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

6 

 
 

270,000 

 
 

12 

 
 

270,000 

 
 

18 

 
 

270,000 

 
 

24 

 
 

270,000 

 
 

24 

 
 

1,080,000 

รวม 6 270,000 12 270,000 18 270,000 24 270,000 24 1,080,000 

รวมทั้งสิ้น 120 166,481,000 240 166,481,000 360 166,481,000 480 166,481,000 480 665,924,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

แบบ ผ. 07 



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

-เพ่ือความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนของ
ประชาชน 

-จัดท า โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

2 -จ้างนักเรียน  
นักศึกษา 

-เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ปกครอง 
 

-นักเรียน นักศึกษา ในเขต
พื้นที่ต าบลหนองบัวดง  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนมี
ประสบการณ ์

-นักเรียน  
นักศึกษา ได้รับ
ประสบการณ์การ
ท างาน  และม ี

ส านักปลัด 
 

3 -โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 
 

-เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบลหนองบัวดง 

- แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาเขตพ้ืนที่ปุาทม 
ปุาข่า  
- แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

พ้ืนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่าง
น้อย 2 แห่ง 

-ราษฎรในพ้ืนที่
มีแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ิมเติม 
 

 ส านัก
ปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -จัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ 

-เพื่อให้ราษฎรมี
อาชีพเสริมที่
มั่นคง และมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

-จัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ต าบลหนองบัวดง ทั้ง 14  
หมู่บ้าน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 
80 มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

-ราษฎรมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

2 -จัดฝึกอบรมกลุ่มผลิต
สินค้า (OTOP) 

-เพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะให้กับ
กลุ่มผลิตสนิค้า
ผลิตภัณฑช์ุมชน 
(OTOP) 

-จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
ผลิตสนิค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 1 คร้ัง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มมีสินค้าได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมได้พัฒนา
สินค้า otop ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 -ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 
 

-เพื่อศึกษาดูงาน
ของกลุ่มอาชีพ 

-ศึกษาดูงานกลุ่มอาชพี
ภายในประเทศ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70 มี
ประสบการณ์
เพิ่ม 

-ประชาชนได้มี
สถานทีฝ่ึกอาชีพใน
พื้นที ่

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
                                 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 -ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์

-เพื่อจัดท าเป็น
ฝึกอาชีพให้กับ 
ประชาชน 

-ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง  

300,000 300,000 300,000 300,000 มีอาคารเพิ่ม     
1 หลัง 

-ประชาชนได้มี
สถานท่ีฝึกอาชีพใน
พื้นที ่

กอง
สวัสดิการฯ 

5 -จัดตั้งร้านค้าชุมชน 
 
 

-เพ่ือให้ราษฎร
ได้ซื้อสินค้า
ราคาถูก 
 

-จัดสร้างร้านค้าชุมชน 2 
แห่ง  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนในพ้ืนที่มี
ร้านค้าชุมชน
เพ่ิมข้ึน 2 แห่ง 

-ราษฎรมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 -อุดหนุนกลุ่มออมทรัพย์ -เพ่ือให้เกิดการ
รวมกลุ่มการ
ออมทรัพย์ใน
ชุมชน 

-ราษฎรได้รู้จักการออม
ทรัพย์ในชุมชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชากร
รู้จักการออม 

-ราษฎรมีเงินออม
เพ่ิมข้ึนและมี
รายได้หมุนเวียน
ในชุมชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
                                2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในต าบลหนองบัวดง 

-เพ่ือก่อสร้าง
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
ให้เป็นสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสถานที่
พักผ่อนเพ่ิมขึ้น 

-ราษฎรมีสถาน   
ที่พักผ่อน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป,แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรกลุ่ม
อาชีพ หรือหน่วยงานอื่น 
 

เพื่อบูรณาการ
ร่วมกันในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

-หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรกลุ่ม
อาชีพ หรือหน่วยงานอื่น 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละ 100 
ของหน่วยงานที่
ขอรับได้รับการ
อุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุน
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลัด
กอง

สวัสดิการฯ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -อุดหนุนกิจการกาชาด -เพื่ออุดหนุน
กิจการกาชาด  

-อุดหนุนหน่วยงานราชการ 
ภาครัฐวสิาหกิจ 
ภาคเอกชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ได้รับอุดหนุน 

หน่วยงานท่ีขอรับการ
อุดหนุนด าเนินงานตาม
โครงการ 

 ส านักปลัด 
 

2 โครงการสนบัสนนุการจัด
งานรัฐพิธีในวันส าคัญของ
ชาต ิ

เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ชาต ิ

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ           
กุมภวาป ี

8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชานในเขต
พื้นที่ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ชาติ 

หน่วยงานที่ขอรับการ
อุดหนุนด าเนนิงาน
ตามโครงการ 

ส านักปลัด 

3 -จัดซื้อครุภณัฑ์บรรจุน้ า
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าในการอุปโภค บริโภค 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในช่วงฤดู
แล้งให้กับราษฎร 

-จัดซื้อครุภณัฑ์บรรจุน้ า  
เช่น โอ่งบรรจุน้ า ถังไฟล์
เบอร์กลาส ฯลฯ 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

1,800,000 
 

ร้อยละ 100 มี
ครุภณัฑ์บรรจุน้ า
ไว้ใช้ ในการ
อุปโภค บริโภค 

-ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
 

ส านักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดท าแผนชุมชน 
 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนชุมชน 

-ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน หมู่ที่ 1 - 
14 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 

 
ร้อยละ 90 ผู้น า
ชุมชนเข้าใจในการ
จัดท าแผนชุมชน 

-ผู้น าชุมชนเข้าใจใน
การจัดท าแผนชุมชน 

ส านักปลดั 
 

2 
 

โครงการบรูณาการท้องถิ่น 
ท้องที่ สามัคคี 
 

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
กุมภวาป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานท่ีขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

หน่วยงานท่ีขอรับการ
อุดหนุนด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การปฏิบัติการตามกฎหมาย
ในการจัดระเบียบสังคมแก่
หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา 
ผู้ประกอบการและผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
กุมภวาป ี

5,000 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานท่ีขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

หน่วยงานท่ีขอรับการ
อุดหนุนด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 



 
 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนน ประจ าป ี

-เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

-อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอกุม
ภวาป ี

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานท่ีขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

หน่วยงานท่ีขอรับการ
อุดหนุนงานตาม
โครงการ 

ส านักปลดั 

5 -จัดฝึกอบรมและทบทวน
ลูกเสือชาวบา้น 

-เพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้านในพื้นที ่

-ประชาชนในพื้นที่
ทุกหมู่บ้านได้รับการ
ฝึกอบรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
บทบาทและ
หน้าที่การเป็น
ลูกเสือชาวบา้น 

-ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
 
 

ส านักปลัด 
 

6 -โครงการฝึกอบรมชุด
รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.) 

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกุม
ภวาป ี
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ร้อยละ 100 
ของหน่วยงานที่
ขอรับได้รับการ
อุดหนุน 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส านักปลัด 

7 โครงการสนบัสนนุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม)ประจ าอ าเภอกุมภวา
ปี(รร.กม.อ.) 

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกุม
ภวาป ี
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของหน่วยงานที่
ขอรับได้รับการ
อุดหนุน 

-กรรมการมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

8 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญๆ 

- เพื่อลดการสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ 

ตั้งจุดตรวจในเขต
พื้นที่ต าบลหนองบัว
ดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 95 ลด
การสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยยิ่งขึน้ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมระงับอัคคีภัย 

บุคลากรของ
หน่วยงาน/อปพร./
แกนน าหมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ผู้
เข้าอบรมเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจ 

-ผู้ปฏิบัตงิานเกิด
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

10 โครงการฝึกอบรม 
อปพร.(หลักสตูรจดัตั้ง)   
รุ่นที่ 1 

เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยและพัฒนา
ศูนย์ อปพร.อย่าง
ตอ่เนื่อง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองบัวดง 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของผู้
เข้าอบรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย
ของหมู่บ้านได ้

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส านักปลดั 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ระเบียบ
วินัย ของสมาชิก อปพร. 

สมาชิก อปพร.ใน
พื้นที่ต าบลหนองบัว
ดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก อปพร.
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

-สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โครงการจดักิจกรรมวัน 
อปพร. 

เพื่อเชิดชูเกียรติ สมาชิก 
อปพร.ในการเสยีสละ
เวลาและ 
อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

สมาชิก อปพร.ใน
พื้นที่ต าบลหนองบัว
ดง 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ
สมาชิก อปพร.เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-สมาชิก อปพร.เกิด
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นอาสาสมัครพร้อม
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -การจัดหาวสัดุอุปกรณ์
ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

-เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ   สุนัข
บ้า 

-มีวัสดุอุปกรณ์
ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ปรมิาณ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง 

-ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 

2 โครงการปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อ/โรคที่เกดิตามฤดู
การ/โรคตดิต่ออุบัติใหม ่

-เพื่อกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค 

-ประชาชนใน หมู่ที่ 
1 - 14 

166,000 
 
 

166,000 166,000 166,000 ร้อยละ 90 โรคติดต่อ
ลดลง 

-ไม่มีการระบาดของ
เชื้อโรค/โรคติดต่อใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 

3 -โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น(FR)/การ
ให้บริการของศูนย์
ปฏิบัติการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพ(OTOS)/และจดัหา
อุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพ 
 

-เพื่อให้มีความรู้ในการ
ใช้อุปกรณ์และวิธีการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างถูกต้อง/เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ณ 
จุดเกิดเหตุทันท่วงท ี

-เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
และพื้นท่ีใกล้เคยีง 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 95 ของผูเ้ข้า
ฝึกอบรมความรู้ในการ
ใช้อุปกรณ์และวิธีการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างถูกต้อง 

-ผู้เข้าฝึกอบรม
ความรู้ในการใช้
อุปกรณ์และวิธีการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัอย่าง
ถูกต้องและมีอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือชีวิต 

 ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 

-จัดตั้ง  สุขศาลาประจ า
หมู่บ้าน 
 

-เพื่อด าเนินการด้าน
สุขศาลาประจ า
หมู่บ้าน 
 

จัดตั้งสุขศาลา
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 
1 - 14 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 
ได้รับการ
อุดหนุน 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข
พื้นฐาน 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์ 

เพื่อรณรงค์ในการ
ปูองกันโรคเอดส์ 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-14 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนรู้จัก
วิธีการปูองกัน
โรคเอดส์ 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการปูองกันโรค
เอดส์ และการติด
เชื้อเอดส์ลดลง 

ส านักปลัด 

6 โครงการปูองกัน ควบคุม
พาหะน าโรคและเหตุ
ร าคาญ 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมพาหะน าโรค
และเหตุร าคาญ 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1-14 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ปูองกันการเกิด
พาหะน าโรค
และเหตุร าคาญ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
ปราศจาก
โรคติดต่อ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -ก่อสร้าง ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนที่ทันสมัย
และเหมาะกับการ
สร้างพัฒนาการให้
เด็กก่อนวัยเรียน 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง  ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก   เช่น รั้ว  
ห้องน้ า  เป็นตน้    
จ านวน 1 หลัง 

1,500,000 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 

มีรั้ว ห้องน้ า 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน  

-เด็กก่อนวัยเรียนมี
ที่เรียนที่ปลอดภัย
และเหมาะกับ
พัฒนาการของเด็ก
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 -โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

-เพื่อจัดสรร
งบประมาณในการ
จัดหาอาหาร
กลางวัน/จัดซื้อวัสดุ
การเรียนการสอน
และจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ 
 

-การบริหารจัดการ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 -จัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

-เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนและระดับ
ประถมศึกษาได้ดื่ม
นม 
 

-จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
และโรงเรียนในพืน้ที่ 

1,840,000 
 
 
 

1,840,000 
 
 

1,840,000 
 

1,840,000 
 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่
ดื่มนมมี
พัฒนาการ
สมวัย 

-เด็กก่อนวัยเรียน
และระดับ
ประถมศึกษามี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
พื้นที ่ 

-เพื่อให้เด็กไดร้ับ
ประทานอาหารครบ 5 
หมู ่

-โรงเรียนในเขตพื้นท่ี     
ทั้ง 6 แห่ง  

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
อย่างทั่วถึง 

-นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาได้รับอาหาร
อย่างทั่วถึง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 -โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ของ
ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ดูแลเด็กในสังกดั และ
คณะกรรการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง 

50,000 50,000 
 

50,000 50,000 ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่งร้อย
ละ 100 ได้รับ
การพัฒนา 

ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ใน
การจัดการเรียน 
การสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 สนับสนนุการ
บริหารศูนย์ ICT 
ต าบลหนองบัวดง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ศูนย์ ICT ต าบล

ศูนย์เรียนรู้ ICT 1 แห่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ใช้บริการ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลที่
ทันสมัย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

หนองบัวดง 

 
 
 
  
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่เห็น
ความส าคัญของแม่
และเทิดทูลสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลหนอง
บัวดง 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนเห็นความส าคัญ
วันแม่และสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

เด็กได้เห็นความส าคัญ
ของวันแม่และการเทิด
ทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

8 ลานกิจกรรม
สร้างสรรค์เด็กและ
เยาวชนต าบล
หนองบัวดง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน 

เด็ก/เยาวชนใน
พื้นที่ทั้ง 14 
หมู่บ้าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 ของเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันา 

เด็กในพื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันา 

กอง
การศึกษาฯ 

9 ส่งเสริมและ
สนับสนนุการออก
ก าลังกาย 

-เพื่อสนับสนุนให้มีการ 
เล่นกีฬาและการ
นันทนาการ 

ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 - 
14 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจ้างเหมา
รถ รับ – ส่ง 
นักเรียนศูนย์

เพื่อ รับ – ส่ง นักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พื้นที่ภายใน
ต าบลทั้ง 14 
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100 นักเรียน
ได้รับความสะดวก 

นักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนา ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

-เพื่อให้ประชาชน มี
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 

-ประชาชนในพ้ืนท่ี 
-เยาวชน 
-บุคลากรของ อปท. 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
เปูาหมายไดร้ับความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

-กลุ่มเปูาหมาย มี
จิตส านึกด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

 กอง
การศึกษาฯ 

2 -ส่งเสรมิและสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
 

-เพื่อสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมด้าน 
ต่าง ๆ 

-จัดงานพิธีทางศาสนา งาน
รัฐพิธี และงานประเพณี
ต่างๆ เช่น ประเพณีสรงกู่ 
บุญบั้งไฟ ลอยกระทง วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 90 ของ
ประชากรได้ตระหนักถึง
การอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีไทย 

-สืบสานงานพิธีและ
ประเพณีที่ส าคัญให้คง
อยู่ตลอดไป 
 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการศิลปะ 
วัฒนธรรมและ

-เพื่อส่งเสริมงาน
เทศกาลประจ าปี

-อุดหนุนที่ท าการปกครอง             
อ าเภอกุมภวาปี 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่เข้าร่วมมี

หน่วยงานที่ขอรับการ
อุดหนุนด าเนนิงานตาม

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

ประเพณีท้องถิ่น
ระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

ทุ่งศรีเมืองของ
จังหวัดอุดรธาน ี

 ความพึงพอใจ โครงการ  

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาเนื่องในวนั
ส าคัญทางศาสนา 

เพือ่ส่งเสริมการเข้าวัด
ฟังธรรม/ท าบญุตัก
บาตร/บ าเพ็ญประโยชน์           
ในวันส าคัญ 

หมู่ที่ 1 - 14 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีการเขา้วัด
ฟังธรรม/ท าบุญตัก
บาตร/บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในวันส าคญั 

ประชาชนสามารถ
น าหลักธรรมมาใช้
ในการด ารงชีวติ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 -ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้เกิดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในพื้นที ่

หมู่บ้านในเขตพื้นที ่
หมู่ที่ 1 - 14 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีความ
สามัคคี สืบทอดภูมิ
ปัญญาทิง้ถิ่น 

-ประชาชนในพื้นที่
ได้มีความสามัคคี  
สมัครสมานและ
สืบทอดกิจกรรม
ภูมปิัญญา ของ
ท้องถิ่นต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

-เพื่อพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และ
จิตใจผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนาทางด้าน
ร่าง กาย อารมณ์ 
และจิตใจของ
ผู้สูงอายุท้ัง 14 หมู ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70ผูสู้งอายุ
ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์และจติใจที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

2 กิจกรรมการส่งเสรมิและ
พัฒนาบทบาทสตร ี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทสตร ี

สตรผีู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หมู่ที่ 1 - 14 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 สตรีมี
บทบาทในการพัฒนา
สังคม 

สตรมีีบทบาทในการ
พัฒนาสังคม 

กองสวัสดิการฯ 

3 -สงเคราะห์ครอบครัวที่
ประสบภัยธรรมชาต ิ

-เพื่อช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ราษฎรที่
ประสบภัยธรรมชาต ิ

-สนับสนุนช่วยเหลือ  
ราษฎร  ที่ประสบภัย      
หมู่ที่ 1 – 14 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ขอ
ผู้ประสบภยั  
ได้รับการช่วยเหลือ

-ผู้ประสบภัย 
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

อย่างทันท่วงที 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 -สงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพ 
 

-เพื่อสงเคราะห์  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด
เชือ HIV (ผูปุ้วยเอดส์)
เด็ก สตรี  และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอายุ ผู้พิการ 
ผู้ติดเชื้อ HIV (ผู้ปุวย
เอดส์)เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  ในเขต
ต าบลหนองบัวดง 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ติดเชื้อได้รับเงนิ
ช่วยเหลือ 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อ HIV (ผู้ปุวย
เอดส์)เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงอายุ ผูย้ากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกผู่้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส         
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายผุู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายผุู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

6. โครงการดูแล
ผู้สูงอาย/ุ
ผู้ด้อยโอกาส  
ภายในต าบล 

เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้สูงอาย/ุผู้ด้อยโอกาสที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
และไม่มผีู้ดูแล ภายใน

ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้
และไม่มผีู้ดูแล         

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั
การดูแล ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

ต าบล ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
   2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงสนามกีฬาที่
ได้มาตรฐานภายใน
ต าบลหนองบัวดง 

-เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬาภายใน
ต าบลหนองบัวดง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
สนามกีฬาได้รบั
การก่อสร้าง/
ปรับปรุง 

มีสนามกีฬาทีไ่ด้
มาตรฐานในการ
เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานการศึกษา/การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
            แผนงานสังคมสงเคราะห์ /แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ 
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

เพื่อพัฒนาคนและสงัคม
ในทุกๆด้าน 

หน่วยงานราชการ 
ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานที่ขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุน
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลัด
กองช่าง

กอง
การศกึษาฯ 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นสากล 
  2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
  3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน/อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง  (สายวัดปุา
บ้านนาเพ็ญ) หมู่ที่ 13  ต าบล
หนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง
ประมาณ 1,000 ม. พร้อมปูาย
โครงการ  จ านวน 1 ปาูย      
และท่อระบายน้ า 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและ
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายวัดศรี
ธาตุ) บา้นนาเพ็ญ  หมู่ 1  ต าบล
หนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธาน ี ระยะทาง
ประมาณ 500 ม.  พร้อมปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปาูย       
และท่อระบายน้ า 

900,000 
 
 

900,000 
 
 

900,000 
 
 

900,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 
500 เมตร 

-การสัญจรและ
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 10  บ้านศรสีุข - 
หมู่ 5 บ้านท่าแร่ ถนนกว้าง 6.00 
ม. ยาว 500 ม. พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1 ปูาย  และท่อระบายน้ า 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 

500 เมตร 

-การสัญจรและ
การขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 13 บ้านนาเพ็ญ – 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 

-การสัญจรและ
การขนส่งพืชผล

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

หมู่ 12 บ้านแสงสว่าง ถนนกว้าง 
6.00 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมปาูย 
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

1,500 เมตร ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่

สะดวก 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 10 บ้านศรีสุข – 
หมู่ 6 บ้านนาทัน ถนนกว้าง 6.00 
ม. ยาว 4,200 ม. พร้อมปาูย 
โครงการ 1 ปูาย 

8,400,000 
 

8,400,000 
 

8,400,000 
 

8,400,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 

4,200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 3 บ้านเหล่าหมาก
จันทน์ – หมู่ 7 บ้านค าล่อง ถนน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมปูาย โครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 

1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 3 บ้านเหล่าหมาก
จันทน์ – หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ 
ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมปูาย โครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 6 บ้านนาทัน - 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

หมู่ 9 บ้านราษฎรสมบรูณ์ ถนน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. 
พร้อมปูาย โครงการ 1 ปูาย  และ
ท่อระบายน้ า 

  4,000 เมตร เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเชือ่มระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 2 บ้านกุดยาง – 
หมู่ 7 บ้านค าล่อง ถนนกวา้ง 6.00 
ม. ยาว 2,000 ม. พร้อมปูาย 
โครงการ 1 ปูาย 

4,000,000 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 

4,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเชือ่มระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 5 บ้านท่าแร่ – หมู่ 
6 บ้านนาทัน ถนนกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อมปูาย โครงการ 
1 ปูาย และทอ่ระบายน้ า 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
3,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพชืผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน จาก หมู่ 4 บา้น
หนองบัวดง - หมู่ 9 บ้านราษฎร
สมบูรณ์ ถนนกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
1,000 ม. พร้อมปูาย โครงการ 
1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบลจากหมู่ 7 ต าบล

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

หนองบัวดง – ต าบลทมนางาม  
ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 
ม. พร้อมปูาย โครงการ 1 ปูาย 
และท่อระบายน้ า 

2,000 เมตร เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน จาก หมู่ 3 บา้น
เหล่าหมากจันทน–์ บ้านทมปุาขา่ 
ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด  ถนน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมปูาย โครงการ 1 ปาูย และ
ท่อระบายน้ า 

6,000,000 
 
 

6,000,000 
 

6,000,000 
 
 

6,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มข้ึน 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 12 บ้านแสงสวา่ง 
ถึง บ้านกุดขนวน ต.บุ่งแก้ว อ.โนน
สะอาด ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 
1,000 ม. พร้อมปูาย โครงการ 1 
ปูาย และท่อระบายน้ า 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน จาก หมู่ 2 กุดยาง – หมู่ 3 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

บ้านเหล่าหมากจันทน์ -  หมู่ 11 
บ้านโนนงาม  ถนนกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. พร้อมปูาย 
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

 2,000 เมตร เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน /ต าบล 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง  
หมู่ 2 บ้านกุดยาง – ที่ท าการ อบต.   
ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมปูาย โครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง  
หมู่ 9 บ้านราษฎรส์มบรูณ์ – หมู่ที่ 
11 บ้านโนนงาม   ถนนกว้าง 6.00 
ม. ยาว 3,000 ม. พร้อมปาูย 
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
3,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง  
หมู่ 12  – ต าบลสีออ   ถนนกว้าง 
6.00 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อม
ปูาย โครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีถนนลาดยาง
เพิ่มขึ้น 
1,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

2. ก่อสร้างถนน
ลาด 
ยางภายใน
หมู่บ้าน 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 14 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 มีถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 

-การสัญจรภายใน
หมู่บ้านสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 -ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
 

-เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง
ที่ช ารุดเสียหายในพื้นที่  
หมู่ที่ 1 - 14 
และท่อระบายน้ า 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 90 ของ
ถนนลาดยางใน
พื้นที่ได้รบัการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

4 -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 

-เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน 
หมู่ 1 บ้านนาเพ็ญ กว้าง 5  ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ จ านวน 1 
ปูาย และท่อระบายน้ า 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 1 เพิ่มขึ้น 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านกุดยาง กว้าง 5  ม. 
ยาว  200 ม. หนาเฉลี่ย     
0.15 ม. พร้อมปูายโครงการ 1 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 2 เพิ่มข้ึน 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ปูาย และท่อระบายน้ า 
-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน
หมู่ 3 บ้านเหล่าหมากจนัทน์ 
กว้าง 5  ม. ยาว 250 ม.     
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบาย
น้ า 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 3เพิ่มข้ึน 
250 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 

-เพื่อให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านหมู่ 
4 บ้านหนองบัวดง กวา้ง 5  ม. 
ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 4 เพิ่มข้ึน 
250 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านหมู่ 
5 บ้านท่าแร่ กว้าง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 5 เพิ่มข้ึน 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
6 บ้านนาทัน กว้าง 5 ม. ยาว 
150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม

375,000 
 

375,000 
 

375,000 
 

375,000 มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 6เพิ่มข้ึน 
150 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

คมนาคมที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
7 บ้านค าล่อง กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 7เพิ่มข้ึน 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 

-เพื่อให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
8 บ้านโนนสวรรค์ กว้าง 5 ม. ยาว 
250 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 8 เพิ่มข้ึน 
250 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
9 บ้านราษฎรสมบูรณ์ กวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 9 เพิ่มข้ึน 
300 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 
 

กองช่าง 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
10 บ้านศรีสุข กว้าง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 10 เพิ่มข้ึน 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

คมนาคมที่สะดวก 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
11 บ้านโนนงาม กวา้ง 5 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 11เพิ่มขึ้น 
200 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) 

-เพื่อให้มี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
12 บ้านแสงสวา่ง กว้าง 5 ม. ยาว 
250 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย และท่อ
ระบายน้ า 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

625,000 
 

มีถนน คสล. ใน
หมู่ที่ 12เพิ่มขึ้น 
250 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 
13 บ้านนาเพ็ญ กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

750,000 750,000 750,000 750,000 มีถนน คสลใน 
หมู่ที่ 13 เพิ่มข้ึน 
300 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ 750,000 750,000 750,000 750,000 มีถนน คสลใน -การสัญจรและการ กองช่าง 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

14 บ้านหนองบัวดง กวา้ง 5 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

หมู่ที่ 14 เพิ่มข้ึน 
300 เมตร 

ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

 

ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่
ที่ 5 – ต าบลกุดจิกกว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีถนน คสล. เขต 
พื้นที่ต าบล
เพิ่มข้ึน 1,000 
เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

-เพื่อลดปัญหา
ฝุุนละอองและมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ในพื้นที่ทุก
หมู่บ้าน และท่อระบายน้ า     
(หมู่ที่ 1 – 14) 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 90 ของ
ถนนที่ช ารุดได้รบั
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

- โครงการเพิ่มผิวจราจรถนน
คอนกรีต (คสล.) หมู่ที่ 1 
ความยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

มีผิวจราจรถนน
คอนกรีตเพิ่มข้ึน  
300 เมตร 
 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

- โครงการเพิ่มผิวจราจรไหล่ทาง 
(เส้นหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 13 
ความยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 มีผิวจราจรไหล่
ทางเพิ่มขึ้น 
ยาว 400 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ร่วม 
หมู่ที่ 4,10,14 ความยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน คสล.
เพิ่มข้ึน 1,000 
เมตร 

การสัญจรสะดวกขึ้น กองช่าง 

6 -ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
 

-เพื่อลดปัญหา
การจราจรและมี
เส้นทางคมนาคม
ขนถ่ายพืชผล
ทางเกษตรที่
สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 บา้นนา
เพ็ญ กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 
ม. พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย 
และท่อระบายน้ า 

250,000 250,000 250,000 250,000 มีถนนลูกรังในหมู่
ที่ 1 เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
 

-เพื่อลดปัญหา
การจราจรและมี
เส้นทางคมนาคม
ขนถ่ายพืชผลทาง
เกษตรที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 บา้น
กุดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม. พร้อมปูายโครงการ 1 
ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 2เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 บา้น
เหล่าหมากจันทน์ กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 3 เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4 บา้น
หนองบัวดง กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม.   พร้อมปูายโครงการ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 4เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

1 ปูาย และท่อระบายน้ า คมนาคมที่สะดวก 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 บา้น
ท่าแร่ กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม.   พร้อมปูายโครงการ 
1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 5เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 6 บา้นนา
ทัน กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 
ม.   พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย 
และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 6 เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
 

-เพื่อลดปัญหา
การจราจรและมี
เส้นทางคมนาคม
ขนถ่ายพืชผลทาง
เกษตรที่สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 บา้นค า
ล่อง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 
ม.   พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย 
และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 7เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 8 บา้น 
โนนสวรรค์ กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม. พร้อมปูายโครงการ 1
ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 8 เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 9 บา้น
ราษฎรสมบูรณ์ กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม.   พร้อมปูายโครงการ 1 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 9เพิ่มข้ึน 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

ปูายและท่อระบายน้ า คมนาคมที่สะดวก 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านศรี
สุข กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม.   
พร้อมปูายโครงการ 1 ปาูย และท่อ
ระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 10 เพิ่มขึ้น 
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้าน
โนนงาม กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,000 ม. พร้อมปูายโครงการ 1
ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

 มีถนนลูกรัง.ใน
หมู่ที่  11 
เพิ่มขึ้น 2,000  
เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  -ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 
 

-เพื่อลดปัญหา
การจราจรและ
มีเส้นทาง
คมนาคมขน
ถ่ายพืชผลทาง
เกษตรที่
สะดวก 

-ก่อสร้างถนนลูกรงั หมู่ 12 บ้านแสงสว่าง 
กว้าง 6.00 ม.ยาว 2,000 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 12 
เพิ่มขึ้น  2,000 
เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 13 บ้านนาเพ็ญ 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1ปูาย และท่อระบายน้ า 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 13 
เพิ่มข้ึน    
2,000 เมตร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 14 บ้านหนองบัว
ดง กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. พร้อม

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

มีถนนลูกรังใน
หมู่ที่ 14 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

ปูายโครงการ 1ปูาย และท่อระบายน้ า เพิ่มข้ึน    
2,000 เมตร 

เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

-ก่อสร้าง  ถนนลูกรังริมฝั่งล าน้ าปาว ล า
ห้วย หนอง คลอง ต่างๆ  พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย พืน้ที่ด าเนินการทุก
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 14  และท่อระบายน้ า 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชากรที่ได้ใช้
ถนนมีความพงึ
พอใจ 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 -ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 
 

-เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกและการ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรที่
สะดวก 

-ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังใน
เขตพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 14 และท่อระบายน้ า 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 มี
ถนนลูกรังใน
พื้นที่มีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 
 

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังริม
ฝั่งล าน้ าปาว ล าห้วย หนอง คลอง 
ต่างๆ  พร้อมปูายโครงการ 1 
ปูาย พืน้ที่ด าเนินการทุกหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 - 14 และท่อระบายน้ า 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
ของประชากรที่
ใช้ถนน มีความ
สะดวก และ
ความพึงพอใจ 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 
 

8 -ก่อสร้าง
ปรับปรุง 

-เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกและการ

-ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
ต าบลหนองบัวดง กวา้ง 6.00 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนหินคลุกใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

-การสัญจรและการ
ขนส่งพืชผล

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ซ่อมแซมถนน 
หินคลุก 
 

ขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรที่
สะดวก 

ยาว 3,000 ม. พร้อมปูาย
โครงการ 1 ปูาย 
หมู่ที่ 1 -  14 และท่อระบายน้ า 

3,000 เมตร ทางการเกษตร  มี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

9 
 

-จัดท าปูายชื่อ
หมู่บ้าน/ถนน 
ปูายบอกเขต / 
ปูายบอกทาง 

-เพื่อให้ราษฎรรู้จัก
เส้นทางและ
เดินทางสัญจรได้
โดยสะดวกรู้จัก
อาณาเขตของแต่ละ
หมู่บ้าน ชุมชน 
ต าบล 

-จัดท าปูายบอกชื่อถนน  แนวเขต/
ปูายบอกทางในพื้นที่รบัผิดชอบ 
ของ อบต.ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
14  พร้อมทั้งปูายชื่อครวัเรือน ทุก
ครัวเรือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชากรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

-ผู้ที่เดินทางสัญจร
ไป มาสะดวกรู้จัก
เส้นทางและชุมชนมี
ความเปน็ระเบียบ 
 

กองช่าง 
 

   
 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 -ติดตั้งปรับปรุง
ไฟสัญญาณ  
เครื่องหมายการ
บังคบัจราจร 

-เพื่อความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ความเปน็ระเบียบ
ของชุมชน 

-ติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมาย
การบังคับจราจรและติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน มี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผู้ที่เดินทางสัญจรไป 
– มาสะดวกรู้จัก
เส้นทางและชุมชนมี
ความเปน็ระเบียบ 

กองช่าง 
 

11 -จัดท าแนวเขต -เพื่อจัดท าแนวเขต
พื้นที่สาธารณะ 

-ท าแนวเขตพื้นที่สาธารณะ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบวัดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่สาธารณะ มี
การจัดท าแนว
เขตที่ถูกต้อง 

-พื้นที่สาธารณะไม่
ถูกบุกรกุ 

กองช่าง 
 

12 
 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ าหรือวางท่อ/

-เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  และปูองกัน

-ก่อสร้างรางระบายน้ า หรอื
วางท่อ/ปรับปรงุรางและท่อ

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
หมู่บ้านมีราง

-การระบายน้ า
สะดวกและลด

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ราง และท่อระบาย
น้ า 

น้ าท่วมขัง 
 

ระบายน้ าในพื้นที ่
รับผิดชอบ อบต. 
หมู่ที่ 1 – 14 

 
 

ระบายน้ า ปัญหาน้ าท่วมขงั 
 

13 -ลอกรางระบายน้ า 
 

-เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  และปูองกัน
น้ าท่วมขัง 

-ลอกรางระบายน้ า ทุก
หมู่บ้านที่ตื้นเขิน อุดตัน ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. 
หมู่ที่ 1 - 14 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านได้รับ
การลอกคลอง
ระบายน้ า 

-การระบายน้ า
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขงั 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 -ก่อสร้าง  ซ่อมแซม 
และขยายสะพาน 
 

-เพื่อระบายน้ าได้
สะดวก  และ
ปูองกนัน้ าท่วมขงั 
 

ก่อสร้าง ซ่อมแซม  และ
ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในเขตพื้นที ่หมู่ที่ 1 – 
14 

5,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 

5,000,000 
 
 

5,000,000 
 

ร้อยละ 90 
สามารถระบาย
น้ าได้สะดวก 

-การระบายน้ า
สะดวกและลด
ปัญหาน้ าท่วมขงั 
 

กองช่าง 
 
 

15 -ก่อสร้างผนงัคอนกรีต 
 

-เพื่อปูองกันการ
กัดเซาะของน้ า
ตามล าห้วย 
 

-ก่อสร้างผนงัคอนกรีตตามล า
ห้วยและแม่น้ าต่างๆ 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
ต าบล มีผนัง
คอนกรีต ตาม 
ล าห้วยต่างๆ 

-ถนนระหว่างคอ
สะพานไม่ทรุดหรือ
ยุบตัว 

กองช่าง 
 
 

16 -ติดตั้งไฟฟูาระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์/
ติดตั้งหม้อแปลง/   เพิ่ม

-เพื่อติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟูา
สามารถใช้

-ติดตั้งไฟฟูาระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์/ติดตั้งหม้อแปลง/   
เพิ่มขนาดหม้อแปลง/ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้านได
รับการติดตั้ง

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ขนาดหม้อแปลง/ 
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ/ไฟฟูาส่อง
สว่าง 
 

ประโยชนไ์ด้
ตามปกต ิ

ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ/
ไฟฟูาส่องสว่าง 
/ส่องสว่างทุกจุดตามถนนรอบ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต.หมู่ที่ 1 - 14 

ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

17 -อุดหนุนส่วนราชการ/
ภาครัฐวิสาหกิจ/ 
องค์กรเอกชนอุดหนุน
หน่วยงานอื่น  ในการ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

-เพื่อบูรณาการ
ร่วมกันในการ
พัฒนา 

-อุดหนุนส่วนราชการ/ภาค
รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรเอกชน
อุดหนุนหน่วยงานอื่น  ใน
การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
ของหน่วยงานที่
ขอรับได้รับการ
อุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุน
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

กองช่าง 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์    
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน/อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -ขุดลอกสระน้ า 
หนองน้ าสาธารณะ ล า
ห้วยสาธารณะ 
 

-เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแลง้
และมีน้ าเพียงพอ
ไว้ใช้ทางด้านการ

-ขุดลอกสระน้ า หนองน้ า
สาธารณะ ล าห้วยสาธารณะ 
ที่ตื้นเขินในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต. 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนได้ใช้น้ า
จากหนองน้ า 
สาธารณะ 

-ราษฎรมีน้ าใช้
ตลอดฤดูแล้งและมี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค–บริโภค  

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

อุปโภค - บริโภค หมู่ที่ 1 - 14 ตลอดปี 
2 โครงการบริหารจัดการ

ในการขุดเจาะบ่อ
บาดาล/ซ่อมแซมบ่อ
บาดาล 

-เพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
 

-บริหารจัดการ การขุดเจาะ
บ่อบาดาล/ซ่อมแซมบ่อ
บาดาล ในพื้นที่สาธารณะ
ภายในต าบล 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

-ราษฎรมีน้ าใช้
ตลอดฤดูแล้งและมี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค–บริโภค  
ตลอดปี 

กองช่าง 
 

3 -จัดซ้ือเครื่องสูบน้ า 
 
 

-เพื่อแกป้ัญหาภัย
แล้ง 

-จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าเพื่อ สูบ
ส่ง น้ าให้กับราษฎรที่ประสบ
ภัยแล้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละ 60 
แก้ปัญหาการขาด
น้ าอุปโภค บรโิภค
ได ้

-ราษฎรมีน้ าใช้
ตลอดฤดูแล้งและมี
น้ าเพียง 
พอต่อการอุปโภค–
บริโภค  ตลอดป ี

กองช่าง 
 

    
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิว
ดิน/บาดาล/
ก่อสร้างถังส่งน้ า
พร้อมวางท่อขยาย
เขตประปาและ  
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา/  ถัง
ส่งน้ า 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 – 14 ในเขตพื้นที่
ต าบลหนองบัวดง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 100  
ราษฎร                
มีน้ าประปาใช ้

-ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การอุปโภค-บริโภค
ตลอดทั้งป ี
 

กองช่าง 
 

5 -ก่อสร้างฝายตน้น้ า  
 

-เพื่อชะลอน้ า และ
กักเก็บน้ าในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายตน้น้ าในเขต
พื้นที่ต าบลหนองบัวดง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 70 
ราษฎรมีน้ าใชท้ า

ราษฎรมีน้ าใชท้ า
การเกษตรในฤดู

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

การเกษตร แล้ง 
6 -ก่อสร้าง ฝาย 

น้ าลน้/ เปิด-ปิด 
 

-เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย
ทรายดูน กวา้ง 20 ม. สัน
ฝายสงู 1.50 ม. ผนังข้างสูง 
3.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการ  

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 

มีฝายน้ าลน้เพื่อ
กักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน
อีก 1 แห่ง 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์และมนี้ าไว้ใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย
นาเหล่า กว้าง 20 ม. สัน
ฝายสงู 1.50 ม. ผนังข้างสูง 
3.50 ม. พร้อมปูาย
โครงการ  

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 

มีฝายน้ าลน้เพื่อ
กักเก็บน้ าเพิ่มข้ึน
อีก1 แห่ง 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์และมนี้ าไว้ใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 
 

               

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 -ก่อสร้าง ฝาย 
น้ าลน้/ เปิด-
ปิด 
 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย
ทราย กว้าง 20 ม. สนัฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 

มีฝายน้ าลน้
เพื่อกักเก็บ
น้ าเพิ่มข้ึนอีก 
1 แห่ง 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และมีน้ าไว้ใชต้ลอดปี 
 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าปาว 
กว้าง 30 ม. สันฝายสงู 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 

10,000,000 
 
 

10,000,000 
 
 

10,000,000 
 
 

10,000,000 
 

มีฝายน้ าลน้
เพื่อกักเก็บ
น้ าเพิ่มข้ึนอีก 
1 แห่ง 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และมีน้ าไว้ใชต้ลอดปี 

กองช่าง 
 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยกุด 800,000 800,000 800,000 800,000 มีฝายน้ าลน้ -ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ กองช่าง 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

จิก  กว้าง 20 ม. สันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 

    เพื่อกักเก็บ
น้ าเพิ่มข้ึนอีก 
1 แห่ง 

การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และมีน้ าไว้ใชต้ลอดปี 

 

-ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยเม็ก  
กว้าง 20 ม. สันฝายสงู 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
พร้อมปูายโครงการ 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

มีฝายน้ าลน้
เพื่อกักเก็บ
น้ าเพิ่มข้ึนอีก 
1 แห่ง 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และมีน้ าไว้ใชต้ลอดปี 

กองช่าง 
 

7 -ก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ า 
 

-เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
 

-ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพื้นที่
ต าบลหนองบัวดง 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละ 80 
ราษฎรมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และมีน้ าไว้ใชต้ลอดปี 

กองช่าง 
 

 
 

  ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 -ซ่อมแซม ฝาย -เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

-ซ่อมแซมฝายต้นน้ า/ ฝายน้ า
ล้น หรือฝายอื่นๆในเขตพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชากรได้ใช้
ประโยชน์จาก
ฝายน้ าลน้ 

-ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว์และมนี้ าไว้ใช้
ตลอดป ี

กองช่าง 
 

9 
 

-โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าในเขตพื้นที ่
 

-เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้า
ดินและปูองกันการ
ทรุดตัวของดินและ
เป็นการรักษา

-ปลูกหญ้าแฝก/ตน้ไม้ ตามริม
ล าห้วย หนอง คลอง บงึ และ
ขอบสระ หรือก าจัดวัชพืชในล า
ห้วย หนอง คลอง บึงในพืน้ที่ 
ต าบลหนองบัวดงหมู่ที่ 1 - 14 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70 หญ้า
แฝกปูองกันการ
พังทลายของหน้า
ดินได้และสภาพ
น้ าสะอาด 

-ลดปัญหาการ
พังทลายของหน้า
ดิน 
-แหล่งน้ าสะอาด 
 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

สภาพน้ า 
10 -อุดหนุนส่วนราชการ/

ภาครัฐวิสาหกิจ/ องค์กร
เอกชนอุดหนุน
หน่วยงานอื่น  ในการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภค 

-เพื่อบูรณาการ
ร่วมกันในการ
พัฒนา 

-อุดหนุนส่วนราชการ/ภาค
รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรเอกชน
อุดหนุนหน่วยงานอื่น  ในการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ 
อุปโภค – บริโภค 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของหน่วยงานที่
ขอรับได้รับการ
อุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุน
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

กองช่าง 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการเมือง การบริหาร 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -การส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในกิจการ
ของ อบต. 

-เพื่อเผยแพร่ผล
การด าเนินงานใน
กิจการของ อบต. 
 

-จัดประชุมชี้แจงผลการ
ด าเนินงาน อยา่งน้อย ปีละ  
1 คร้ัง 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนทราบ
ถึงผลการ
ด าเนินงานของ 

ประชาชนทราบถึง
ผลการด าเนนิงาน
ของ อบต. 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

อบต. 
2 -การจัดการเลือกตั้ง -เพื่อส่งเสริมการ

ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

-การเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม
ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 100 ได้
ผู้แทนท้องถิ่น 

-เกิดการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
ในเขตพื้นที่ อบต. 
 

ส านักปลัด 
 

3 -จัดโครงการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

-เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

-มีการบริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมและได้รับ
ความรู ้ในการ
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

ส านักปลัด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 -อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

-เพื่ออุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 

-อุดหนุน อปท.อ่ืน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการสนับสนนุ
เต็มร้อย 

-อปท. ได้รับข่าวสาร
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
 

5 -โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 

-เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ของหน่วยงาน 

-ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น/ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

400,000 
 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละ 90 บุคลากร
ของหน่วยงานมี
คุณภาพในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

-หน่วยงานมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

6 -จัดหา ปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่

-จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ส านักงาน  และปรบัปรุง

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 90 มีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่มี

-หน่วยงานมีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพเพียงพอ

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ส านักงาน 
(ส านักปลัด/กองคลัง/
กองช่าง/กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและกอง
สวัสดิการสงัคม) 

ประชาชนและมีวสัดุ
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่
ช ารุดเสียหาย 

คุณภาพเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

ต่อการปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 

7 -ก่อสร้าง ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

-เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนบุคคลทัว่ไป 
ได้ทราบอย่างทั่วถึง 
 

-ปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 95 ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารมี
ความทันสมัย  

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รับรู้ข่าวสาร  

ส านักปลัด 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 -จัดซื้อเต็นท์ 
 

-เพื่อให้ อบต.ท่าลี มี
เต็นท์ไว้ใชง้านกิจกรรม
ต่างๆ 
 

-จัดซื้อเต็นท์ 3 หลัง 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

อบต.ท่าลี มี
เต็นท์ไว้ใชง้าน
เพิ่มข้ึน 3 หลัง 

มีเต็นท์เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 

ส านักปลัด 
 

9 -ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อ
เติม ซ่อมแซม ที่ท าการ 
อบต. 

-เพื่อพัฒนาและรองรับ
การขยายตัวของ
หน่วยงาน 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซม อาคารส านักงาน  
ห้องประชุมสภาท้องถิ่น 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 เพื่อ
พัฒนา 
และการขยายตัว
ของหน่วยงาน 

-ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการได้รบั
ความสะดวก สบาย 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

10 -โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 

-เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านตา่งๆ
และรับฟังสภาพปัญหา
และความต้องการของ
ราษฎรในพื้นที ่

-ออกให้บริการประชาชนใน
ด้านตา่ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ได้รับบริการและ
ทราบ              
ถึงปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชนใน
พื้นที ่

-ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง
และทราบข้อมูล
ความต้องการ
ปัญหาในพืน้ที่และ
ราษฎรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 -ปรับปรุงศนูย์รับเร่ือง
ร้องทุกข์ 
 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

-มีศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพ อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 มีศูนย์รับเร่ือง
ร้องทุกข์ที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

-มีศูนย์รับเร่ืองร้อง
ทุกขท์ี่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
 

12 -ปรับปรุงศนูย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

-มีศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพ อ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 มีศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่
ทันสมัยและที
ประสิทธิภาพ

-มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่ทนัสมัย
และทีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

ยิ่งขึ้น 
 
 
 

 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานคลัง) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

- หน่วยงานมีแบบข้อมูลที ่
ทันสมัยและท าให้มีการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างทั่วถึง 

500,000 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 80 
จัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึน   

ได้ข้อมูลเพิ่มข้ึนท า
ให้จัดเก็บรายได้
เพิ่มข้ึน 

กองคลัง 

 
 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -จัดเวทีประชาคม -เพื่อให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 

-จัดเวทีประชาคมในแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อแสดงออกใน
การพัฒนา  อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 

-ราษฎรในพื้นที่มี
ความเข้าใจใน
ระบบการท างาน
ของราชการและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

ส านักปลัด 
 

2 -จัดท าปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได ้

-จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ใน
การช าระภาษีทุกประเภท 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 มีปูาย
ประชาสัมพนัธ์ใน

ประชาชนให้ความ
สนใจในการช าระ

กองคลัง 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 การช าระภาษ ี ภาษีเพิ่มข้ึน 
3 -ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม หอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

-เพื่อให้มีและบ ารุงรักษา
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน / อบต. มีสภาพ
การใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ 

-ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น (ม.2,10) 
อบต. ที่ช ารุดเสียหาย 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชากรทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมือง 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการและ
การปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 
 

4 -อบรมให้ความรู้เรื่อง
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

-เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
รู้จักการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า 

-จัดการฝึกอบรมการใชั 
พลังงานจากธรรมชาติ เชน่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ า 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. 
หมู่ที่ 1 - 14 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนรู้จักการ
ใช้พลังงานอย่าง
คุ้มคา่ 

-ราษฎรลดการใช้
พลังงาน มีการใช้
เฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

ส านักปลัด 
 

 
 5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -จัดซื้อรถยนต์ 
ส่วนกลาง 

-เพื่อจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง 

-จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

มีรถยนต์ส่วนกลาง
ใช้ในการติดต่อ
งานเพิ่มข้ึน 1 คัน 

-เพื่อการติดต่อ
ประสานงาน
รวดเร็วขึ้น 
 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างรั้ว 
อบต. 

-เพือ่ความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตหน้า 
อบต.ความยาวประมาณ 
120 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักงานมีรั้วทีไ่ด้
มาตรฐานยาว
ประมาณ 120 
เมตร 

-ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

3 ก่อสร้างหอถังน้ า
อเนกประสงค ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ขาดแคลนน้ าในต าบล
ท่าล ี

ก่อสร้างหอถังน้ า
อเนกประสงค์ขนาด 4 x 
4 เมตร สูง 12 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ที่ขอ
ความช่วยเหลือมี
ความพึงพอใจ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้น้ า 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานกองคลัง 

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและเป็น
สัดส่วน 

ก่อสร้างอาคารขนาด 8 x 
10 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 80 ตารางเมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ขอรับบริการเกิด
ความพึงพอใจ 

-ผู้มาติดต่อราชการ
มีความพึงพอใจ 

กองช่าง 

5 -ก่อสร้าง ปรับปรุง
ถนนภายในที่ท าการ 
อบต. 

-เพื่อความสะดวกและ
ลดปัญหาฝุุนละออง
ภายใน อบต. 

-ก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน
ภายในที่ท าการ อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี
ความสะดวกและ
ลดปัญหาฝุุน
ละอองภายในที่ท า
การ อบต. 

-ผู้ใช้ถนนมีความ
สะดวกและลด
ปัญหาฝุนุละออง
ภายในทีท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน    
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่ ว ย ง าน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 -จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

-จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

40,000 40,000 40,000 40,000 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษไ์ด้
ร้อยละ 100  
 

มีกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 



 
 

สิ่งแวดล้อม ภายในต าบลหนอง
บัวดง 

ภายในต าบลหนอง
บัวดง 

2 -โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ประชาชนใน หมู่ที่      
1 - 14 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลัด 
 

3 -โครงการปลูกปุาถาวร -เพื่อรักษาสภาพดินไม่ให้
เสื่อมโทรม ปราศจาก
มลพิษ 
-เพื่อรักษาสภาพดินและ
รักษาต้นน้ า 

-พื้นที่ปุาทม ปุาข่า 
-พื้นที่ปุาสาธารณะ  

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ร้อยละ 70 มีปุาไม้
เพิ่มขึ้น 

-มีปุาไมเ้พิ่มขึ้นระบบ
นิเวศดีขึ้น สภาพ
อากาศปลอดโปร่ง
ปราศจากมลพิษ 
 

ส านักปลัด 
 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(kpi) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่ ว ย ง าน

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 -อบรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาดินเค็ม ดิน
เสื่อมโทรม พัฒนาพื้นที่ลุ่ม
น้ า 

-เพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม 

-รณรงค์และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาดินเค็ม 
ฟื้นฟูให้มีสภาพใช้การ
ได ้

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ดินมีคณุภาพดีขึ้น  
10 % 

-สภาพดินในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต. มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

5 -โครงการบรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอย ภายใต้หลัก 
3R ประชารัฐ 

-เพื่อบริหารจดัการขยะใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 1- 14 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ขยะใน
พื้นที่ลดลง 

-ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบ สะอาด และ
ลดปรมิาณขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
 

6 -อุดหนุนหน่วยงาน -เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน -อุดหนุนหน่วยงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ หน่วยงานที่ขอรับการ ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

ราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชน 

ต่างๆ ในการจัดการด้าน
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ราชการ ภาค
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชนต่างๆ ที่ขอรับ
การสนับสนนุ 

หน่วยงานที่ขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

อุดหนุนด าเนนิงาน
ตามโครงการ 

 

 
       6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 

-เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์
และการปูองกันไฟปาุ
อย่างถูกต้อง 

-ฝึกอบรมอาสาสมัคร
จ านวน 1 รุ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมเข้าใจ
วิธีการปูองกันไฟปุา 

-ปุาสาธารณะ
ได้รับการปูองกัน
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
 

  
 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทาง 

-เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ      อบต.ทา่
ลี 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้
ถนนได้รบัความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ประชาชนผู้ใช้
ถนนได้รบัความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

2 -จัดซื้อถังขยะ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -จัดซื้อวัสดรุองรับขยะ (ถัง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 95 -ชุมชนมีความเป็น กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

 ในการจัดเก็บขยะ ขยะ) แจกจ่ายให้กับทุก
ครัวเรือน ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ อบต. 
หมู่ที่ 1 - 14 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประชาชนมีถังทิ้งขยะ ระเบียบ สะอาด 
และลดปรมิาณ
ขยะในชุมชน 
 

 

3 จัดหา/ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

-เพื่อก าจัดขยะในพื้นที่
ต าบลหนองบัวดง 

จัดหา/ก่อสร้างเตาเผาขยะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ต าบลท่า มเีตาเผา
ขยะเพิ่มขึ้น 1 เตา 

-ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบ สะอาด 
และลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน    
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุมชน 
 7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

1 -โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

-เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
 

-ประชนชนในต าบล
หนองบัวดงหมู่ที่ 1 - 
14 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนรู้วิธี
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 
 

ส านักปลัด 
 

2 -จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดระดบัต าบล 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

-จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ70 
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

-ราษฎรมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ ที่
ดี และห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
 

3 -จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 

-เพื่อให้ทราบถึงการติด
สารเสพติด 

-สนับสนนุการจัดซื้อ
อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60 ทราบ
จ านวนผู้ติดยาเสพ
ติด ผู้ขาย 

-ทราบจ านวนผู้
ติดยาเสพติด 
ผู้ขาย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหา 

ส านักปลัด 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่ คาด ว่าจะ
ได้รับ 

หน่ ว ย ง าน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 -โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สร้างเครือข่าย
การเฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ 
อ าเภอกุมภวาปี 

-เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกุมภวาปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ที่
ลดลง 

-ไม่มียาเสพติดใน
พื้นที ่
 

ส านักปลัด 
 

5 -ส่งเสริมสนบัสนุนการ -เพื่อบ าบัดและฟื้นฟผูู้ที่ -ผู้ติดยาเสพตดิในพื้นที่ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ผู้ติดยา -ผู้ติดยาเสพตดิ ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

บ าบดัและฟืน้ฟู ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดและ
ฟื้นฟ ู

เสพติดได้รับการ
บ าบดั ฟื้นฟ ู

ได้รับการบ าบัด 
ฟื้นฟ ู

6 -อุดหนุนหน่วยงาน 
ราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ 
องค์กรเอกชน 

-เพื่ออุดหนุนหน่วยงานที่
จัดท าโครงการรณรงค์
ปูองกันและบ าบัดฟื้นฟู
เก่ียวกับยาเสพติด 

-หน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ ภาค
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน  ที่ขอรับการ
อุดหนุน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานที่ขอรับ
ได้รับการอุดหนุน 

หน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุน
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ส านักปลัด 
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๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

 

 

การติดตามและประเมนิผล 
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  

 

http://www.dla.go.th/
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(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นต้อ งผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

*************************** 
 


