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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
************************* 

  เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2566 - 2570)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 5  ข้อ 17 ข้อ 24 และ ข้อ 25   และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท0810.3/ว 7467  ลงวนัท่ี  14  ธันวาคม  2563  โดยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 
2570 )ดังกล่าว  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5 ข้อ 24 ข้อ 25  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่าวนต าบลโคกสะอาด  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยให้มีผลนบัตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  หมู่ที่ 2  ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  โทรศัพท์  043-
840884 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) โดยให้มีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เป็นกรอบในการจัดท าทางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้ง 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
โดยได้น าแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดและได้น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ท าให้สามารถน า
แผนพัฒนาสี่ปีดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  
๒๕๗๐) จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการด าเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อ
จุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้ต่อไป 
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๑ 
ส่วนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด

กาฬสินธุ์และอยู่ทาง ทิศตะวันตกของอ าเภอฆ้องชัย ห่างจากอ าเภอฆ้องชัยประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และ
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีเขตติดต่อพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย 
อ าเภอกมลาไสย และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตอกแปูน อ าเภอยางตลาด
และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย และเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จงัหวัดกาฬสินธุ์ 

  ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑.๒ พื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีพ้ืนที่โดยประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ ๒๑,๘๙๓ ไร่  

 ๑.๓ สภาพภูมิประเทศ 
(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะส าหรับการท าการเกษตร พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขต
ชลประทานจากเขื่อนล าปาว และโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาจากล าน้ าชี พ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาดมีแหล่งน้ าที่ส าคัญในการเพาะปลูก คือกุดไส้จ่อ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๑๒ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มี ๓ ฤดูกาล คือ 

   ๑.๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด 
   ๑.๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  
   ๑.๓.๓ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาว 

(๒) สภาพแวดล้อม 
๑.๓.๔ ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พ้ืนที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษต 
จ านวนมาก 

   ๑.๓.๕ ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ กลับมาเฉพาะ 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 

๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 
๑.๔.๑ รายชื่อหมู่บ้านและผู้น าหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มี ๑๒ หมู่บ้าน 

แยกได้ดังต่อไปนี้ 
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านโนนชัย   นายพงศกร  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 

  ๒. หมู่ที่ ๒ บ้านสะอาด   นายพัฒนาการ  ประทุมทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๓. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว   นายวินิตย์  ภูผาล ี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๔. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเม็ก   นายวันชนะ  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 



 
2 

  ๕. หมู่ที ่๕ บ้านโคกประสิทธิ์  นายทวี  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๖. หมู่ที่ ๖ บ้านดอนข่า   นายสมัย  บรรพแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๗. หมู่ที่ ๗ บ้านน้อย   นายสาคร  สุวิเศษ  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๘. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะทอ  นายหนูกัน  ไชยโศก  ก านัน 
  ๙. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ   นายลือเลิศ  พละสูน  ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกประสิทธิ์  นายมานพ   นาทันริห์  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๑๑. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว  นายเรืองยศ  ภูกะฐิน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๑๒. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกประสิทธิ์  นายสมาน  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 

๑.๕ จ านวนประชากร 
๑.๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ ๑,๙๗๔ ครัวเรือน 

  ๑.๖.๒ จ านวนประชากรทั้งหมด ๗,๕๗๐ คน แยกเป็น ชาย ๓,๖๙๘ คน หญิง ๓,๘๗๒ คน 
  ๑.๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจ านวน ๒๓๘ คน/ตารางกิโลเมตร 
                                                                             ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตารางจ านวนประชากร 
หมู่ที่ บ้าน เพศ รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
๑ โนนชัย ๓๙๑ ๓๘๓ ๗๗๔ ๑๘๒ 
๒ สะอาด ๓๘๖ ๔๔๒ ๘๒๘ ๒๐๙ 
๓ หนองบัว ๔๖๔ ๔๖๙ ๙๓๓ ๒๕๙ 
๔ หนองเม็ก ๓๑๗ ๓๓๓ ๖๕๐ ๑๗๕ 
๕ โคกประสิทธิ์ ๓๖๘ ๓๙๖ ๗๖๔ ๒๐๒ 
๖ ดอนข่า ๓๖๕ ๓๙๔ ๗๕๙ ๑๙๖ 
๗ น้อย ๒๔๐ ๒๔๓ ๔๘๓ ๑๒๐ 
๘ หนองมะทอ ๑๒๒ ๙๗ ๒๑๙ ๕๑ 
๙ หนองเรือ ๖๘ ๕๗ ๑๒๕ ๓๒ 

๑๐ โคกประสิทธิ์ ๒๗๔ ๓๑๐ ๕๘๔ ๑๖๗ 
๑๑ หนองบัว ๔๖๔ ๕๐๕ 969 ๒๕๓ 
๑๒ โคกประสิทธิ์ ๒๓๙ ๒๔๓ ๔๘๒ ๑๒๘ 

รวม ๓,๖๙๘ ๓,๘๗๒ ๗,๕๗๐ ๑,๙๗๔ 
 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ 
  ๒.๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่การท านา จ านวน  ๑,๘๒๙  ครัวเรือน 
  ๒.๑.๒ อาชีพรองได้แก่ 
  ๑. ท าไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่มันส าปะหลัง จ านวน  ๑๓๙  ครัวเรือน 
  ๒. ท าสวน ส่วนใหญ่ได้แก่ ปลูกผัก/ปลูกมันส าปะหลัง/ยูคาลิปตัส  จ านวน  ๑๕  ครัวเรือน 
  ๒.๑.๓ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ  จ านวน  ๑๕๐  ครัวเรือน 
     สุกร  จ านวน  ๕๐ ครัวเรือน 

 



 
3 

     เป็ด -ไก่  จ านวน  ๓๐ ครัวเรือน 
๒.๑.๔ อาชีพค้าขาย   จ านวน  ๔๐ ครัวเรือน 

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  ๒.๒.๑ ธนาคาร   -  แห่ง 
  ๒.๒.๒ โรงแรม   -   แห่ง 
  ๒.๒.๓ ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก ๒  แห่ง 

หมู่ที่ ๑๒  ๑  แห่ง 
   หมู่ที่ ๑๑  ๑  แห่ง 

๒.๒.๔ ปั้มหลอด ๓ แห่ง 
   หมู่ที่ ๒    ๑ แห่ง 
   หมู่ที่ ๖    ๒ แห่ง 

๒.๒.๕ โรงงานคัดแยกบดเมล็ดพลาสติก ๓ แห่ง 
  ๒.๒.๖ โรงส ี ขนาด ๑ ลูกหิน  ๒๓ แห่ง 
   ขนาด ๓ ลูกหิน   ๑๘ แห่ง 
  ๒.๒.๗ โรงรับซื้อของเก่า   ๒๐๓ แห่ง 
   - ขออนุญาต   ๕ แห่ง 
   - ไม่ขออนุญาต   ๑๙๘ แห่ง 
  ๒.๒.๘ โรงงานไม้แปรรูป   ๒ แห่ง 
   - หมู่ที่ ๒   ๑ แห่ง 
   - หมู่ที่ ๓   ๑ แห่ง 
๓. สภาพทางสังคม 

๓.๑ สภาพทางการศึกษา 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง (ขยายโอกาส ๒ แห่ง) ซึ่งเป็นของรัฐบาล 
   ๑. โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑๑ 
   ๒. โรงเรียนหนองเม็กวิทยา   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 
   ๓. โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑๒ 
   ๔. โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑  

 ๕. โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๖ 
   ๖.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ที่ ๒  
  ๓.๑.๓ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑๒ แห่ง 
  ๓.๑.๔ ห้องสมุดประชาชน   ๑ แห่ง (กศน./อบต.โคกสะอาด) 
  ๓.๑.๕ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ๑ แห่ง (วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์) 
  ๓.๑.๖ ศูนย ์อบต.โคกสะอาด 

๓.๒ สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  ๓.๒.๑ วัด/ส านักสงฆ์ ๑๑ แห่ง 
   ๑. วัดสว่างชัยศรีโนนชัย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
   ๒. วัดโพธิ์ศรีบ้านสะอาด  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
   ๓. ส านักสงฆ์บา้นสะอาด  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒  
   ๔. วัดปุาจันทนศิลาวาส  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
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   ๕. วัดสายทองหนองเม็ก  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 
๖. ส านักสงฆ์ประชานิมิตร อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ 
๗. วัดสว่างแสงจันทร์  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 

   ๘. ส านักสงฆ์วัดปุาแต้นาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
   ๙. วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
   ๑๐. วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองบัว อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๑ 

๑๑. วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒  
๓.๓ การสาธารณสุข 

  ๓.๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ประจ าหมู่บ้าน/ต าบล ๒ แห่ง หมู่ที่ ๓,๑๒ 
  ๓.๓.๒ สถานประกอบการพยาบาลของเอกชน  ๑ แห่ง 
  ๓.๓.๓ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  ๑๒ แห่ง 
  ๓.๓.๔ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองชนบท มีข้อขัดแย้งบ้างบางชุมชน แต่ยังมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

  ๓.๔.๑ สถานีต ารวจ - แห่ง 
  ๓.๔.๒ สถานีดับเพลิง - แห่ง 
 ๓.๔.๓ หน่วยปูองกันภัยฝุายพลเรือน ๑ ชุด (อปพร. ต าบลโคกสะอาด)๓,๔,๔  

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ๑๒ หมู่ 
๔. การบริการขั้นพื้นฐาน 

๔.๑ สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  ๔.๑.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
  ๔.๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ต าบลโคกสะอาด ๒ แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ 

๔.๒ การคมนาคม 
 ต าบลโคกสะอาดมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจ านวน ๓๐ สาย แยกเป็น 
 - ถนนดิน จ านวน  ๑๗ สาย 
 - ถนนลูกรัง จ านวน  ๙ สาย 
 - ถนนลาดยาง จ านวน  ๓ สาย 
 - ถนนคอนกรีต เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 

 ๔.๓ การโทรคมนาคม 
 - ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (หมู่ ๑๒) ๑ แห่ง 
๔.๔ การไฟฟ้า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีกระแสไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน 
โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ห่างชุมชน การให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา จ านวนร้อยละ ๑๐๐ โดยแยกได้ ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ มีผู้ใช้ไฟฟูาทั้งหมด  ๑,๘๒๙  ครัวเรือน 
 ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 
  ๔.๕.๑ ล าห้วย/ห้วย  ๑ แห่ง 
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  ๔.๕.๒ สระน้ า/หนอง/บึง  ๑๕ แห่ง 
๔.๖ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

  ๔.๖.๑ ฝายน้ าล้นแบบ มข. ๔ แห่ง 
  ๔.๖.๒ บ่อน้ าตื้น   ๑๘๓ แห่ง 

๔.๖.๓ บ่อโยก   ๑๔๑ แห่ง 
  ๔.๖.๔ บ่อบาดาล  ๔๖ แห่ง 
  ๔.๖.๕ อ่ืนๆ (ระบ)ุ  - แห่ง 

๔.๗ การประปา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ยังขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งการบริการน้ าประปายังไม่มี มีบางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านแต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังไม่มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาท าให้ขาดแคลนน้ าสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค และได้ประปามาใช้เพิ่มเติมของราษฎรหมู่ที่ ๓ และหมู่ท่ี ๑๑ แล้ว แต่ยังขาดแคลนอีกจ านวน
หลายหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้ าอุปโภค และบริโภค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีโครงการที่ประสานกับ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป 
  ๔.๗.๑ ประชากรมีน้ าประปาใช้ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ได้แก่หมู่ท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 

๕.๑ ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
๕.๑.๑ ส านักสงฆ์ประชานิมิตร อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕  
๕.๑.๒ ปุาหนองช้างตาย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๑.๓ หนองบัว   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๑.๔ ดงหนองขี   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
๕.๑.๕ ดอนกรรม  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗, 

๕.๒ ทรัพยากรแหล่งน้ า หนองสาธารณะ  
๕.๒.๑ หนองเลิงเปลือย จ านวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
๕.๒.๒ หนองบ่อ  จ านวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
๕.๒.๓ หนองขี  จ านวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
๕.๒.๔ หนองสระพัง จ านวน ๘ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
๕.๒.๕ หนองบัว  จ านวน ๓๒ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๖ หนองสระพัง จ านวน ๓ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๗ หนองช้างตาย จ านวน ๘๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๘ หนองทุ่งเพียง จ านวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๙ หนองลุมพุก จ านวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๑๐ หนองเม็ก จ านวน ๑๙ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 
๕.๒.๑๑ หนองสามคืน จ านวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๒ หนองสิม จ านวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๓ หนองช้างใหญ่ จ านวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๔ หนองมะทอ จ านวน ๑๒ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ 
๕.๒.๑๕ หนองเรือ จ านวน ๕ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๙ 
๕.๒.๑๖ หนองช้าง จ านวน ๕ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ 
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๕.๒.๑๗ หนองบ้านเหล่า จ านวน ๒ ไร่ ๒ งาน อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
๕.๒.๑๘ หนองดง จ านวน ๓ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 

๕.๓ มวลชนจัดตั้ง 
  ๕.๓.๑ ประชาคมหมู่บ้าน   จ านวน  ๗๙๐ คน 
  ๕.๓.๒ ประชาคมต าบล   จ านวน  ๒๕๓ คน 
  ๕.๓.๓ ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น  จ านวน  ๓๕๐ คน 
  ๕.๓.๔ อปพร.  ๑ รุ่น  จ านวน  ๑๔๖ คน 
  ๕.๓.๕ กลุ่มพัฒนาสตรี ๑๒ กลุ่ม จ านวน  ๑๘๐ คน 

๕.๓.๖ กลุ่มเกษตรท านา ๑ รุ่น  จ านวน  ๑๒๐ คน 
  ๕.๓.๗ กลุ่มเยาวชน  ๒ รุ่น  จ านวน  ๑๐๐ คน 
  ๕.๓.๘ กลุ่มแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร จ านวน  ๓๐ คน 

๕.๓.๙ กลุ่มอ่ืนๆ    จ านวน  ๑๕๐ คน 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในต าบลโคกสะอาด 

  ๑. จ านวนบุคลากร  
   - สมาชิกสภาฯ     จ านวน  ๒2 คน 
   - ต าแหน่งในส านักปลัด อบต.   จ านวน  ๒๓ คน 
   - ต าแหน่งในส่วนการคลัง    จ านวน  ๖ คน 
   - ต าแหน่งในส่วนโยธา    จ านวน  ๘ คน 
   - ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๔๔ คน 

๒. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ๒2 คน 
   - ประถมศึกษาปีที่ ๔   ๑ คน 
   - ประถมศึกษาปีที่ ๖   ๑1 คน 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น   ๔ คน  
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  ๔ คน 
   - ปริญญาตรี    ๒ คน 

พนักงานส่วนต าบล/เจ้าหน้าที ่ ๘๑ คน 
   - ประถมศึกษา    ๓ คน 

- มัธยมศึกษา    ๖ คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ๑ คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ๑๐ คน 
- ปริญญาตรี    ๕๐ คน 
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ๒ คน 
- อนุปริญญาตรี     ๑ คน 
-ปริญญาโทจ านวน   ๘ คน 
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โครงการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบงาน 
   ๑.๑ ฝุายบริหารงานทั่วไป 
    - สารบรรณ    - งานบริหารงานบุคคล 

- เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  - ตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานข้อมูลข่าวสาร 

   ๑.๒ ฝุายวชิาการแผนงานและประสานแผน 
    - นโยบายและแผนพัฒนา  - งานวิชาการ 

- ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งบประมาณ 
- สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

   ๑.๓ ฝุายกฎหมายและคดี 
    - กฎหมายและคดี - ร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- ข้อบัญญัติและระเบียบ 
   ๑.๔ ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - อ านวยการ - ปูองกัน - ฟ้ืนฟู  - กู้ภัย 
   ๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 

๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    - งานสุขาภิบาลทั่วไป - งานสุขาภิบาลในชุมชน - งานอาชีวอนามัย 
    - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ประกอบ  

๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    - งานอนามัยชุมชน - งานสาธารณสุขมูลฐาน  - งานสุขศึกษา 
    - งานปูองกันยาเสพติด - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

๑.๑๐ งานควบคุมโรค 
    - งานรักษาโรค  - งานควบคุมโรคและปูองกันโรค 
   ๑.๑๑ งานรักษาความสะอาด 
    - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล - งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
    - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   

๒ กองคลัง รับผิดชอบงาน 
   ๒.๑ งานการเงิน 
    - การเงิน - รับเงินเบิกจ่ายเงิน - จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- เก็บรักษาเงิน   
๒.๒ งานบัญช ี

    - การบัญชี  - ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งบการเงินและงบทดลอง - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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   ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - พัฒนารายได้ 

- ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  - พัสดุ  

- ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  - จัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓. กองช่าง รับผิดชอบงาน 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    - ก่อสร้างและบูรณะถนน  - งานข้อมูลก่อสร้าง 
    - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่ 
 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- ประเมินราคา   - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- ออกแบบและบริการข้อมูล - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานวิศวกรรม   - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

   ๓.๓ งานผังเมือง 
    - วางระบบผังเมือง  - งานบริหารจัดการผังเมือง 
   ๓.๔ งานประเภทสาธารณูปโภค 
    - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   
  ๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
    - งานบริหารจัดการด้านการศึกษา 
   ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐาน 
และประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั้ง องค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 
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๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน 
มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น 
๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาคปูองกัน
การรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ าพัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

ข. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
ประกอบด้วย 

  ๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๒. จังหวัดขอนแก่น 
  ๓. จังหวัดมหาสารคาม 
  ๔. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการผลิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง 
และแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ 
๑.๑ เพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
๑.๒ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
๑.๓ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการค้า และภาคบริการ 
๑.๔ รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์ 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้มีทักษะ 
๒.๒ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
๒.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
๒.๔ เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
๓.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ปุาไม้) แบบบูรณาการ 
๓.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๓.๓ ปูองกัน เฝูาระวัง และบ าบัด ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ค.แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวแหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเพณี 
และวัฒนธรรม 
๑.๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๑.๓ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
และคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๑.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๖ การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๗ การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๘ การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๑.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 

๒.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๒ เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
๒.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
๒.๕ การบริหารจัดการองค์กรเกษตรการให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๖ ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
กลยุทธ์ 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
๓.๓ ส่งเสริมการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต 
ผ้าไหมแพรวาและผ้าท่อพ้ืนเมือง 
๓.๔ การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓.๕ ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๓.๖ ส่งเสริมและเพ่ิมชาองทางการตลอดระหว่างภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ 
๓.๗ การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๔.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
และบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพฯ 
๔.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
๔.๖ ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  วิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว 

และบริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร 

ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (vision) 

“สินค้าเกษตรมีคุณภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ 
พัฒนาประชาชนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต าบล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านพัฒนาด้านบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. เป้าประสงค์  

๑. เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการผังเมืองให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ 

  ๒.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาตนเอง รักครอบครัว 

และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ๔.เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๕.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต. และการพัฒนาองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝุาย และส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

๖. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และท านุบ ารุง อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 

  ๔. ตัวช้ีวัด 
๑. โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีเพียงพอต่อความต้องการ 
๓. มีผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๖. งานด้านการศึกษา 
๗. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
๑๑. การบริหารจัดการของอบต. เกิดประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานสอดคล้อง
กับนโยบายในระดับต่างๆ 
๑๒. ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน 
๑๓. องค์กรมีสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
๑๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 
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๑๕. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 
และสืบสาน 
๑๖. ประชาชน เยาวชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 

๕. ค่าเป้าหมาย 
๑. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน 
๓. ผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๖. ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. มีระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. ปัญหายาเสพติดยาเสพติดลดน้อยลง 
๑๐. มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๑๑. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของอบต. ต่อผู้รับบริการ 
๑๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น 
๑๓. มีสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
๑๔. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
๑๕. มีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สวยงาม 
๑๖. มีคุณธรรม จริยธรรม 

๖. กลยุทธ์  
  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สะพาน 

ระบบระบายน้ าให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  ๓. จัดท าผังเมือง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
เด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ต่างๆ แก่ ประชาชน 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชน 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมุข 
ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน และชุมชน 
๘. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมุข ปัญหายา
เสพติดแก่เยาวชนและชุมชน   
๑๐. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑๑. ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมหัตถกรรมท้องถิ่น 
๑๒. สร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑๔. พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลให้แก่ประชาชน
อย่างครอบคลุม และท่ัวถึง 
๑๕. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
๑๗. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๘. การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๑๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในชุมชน 
๒๐. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๑. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
๒๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

 ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีจุดยื่นทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ การพัฒนาด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพัฒนาด้านบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงในภาพรวมซึ่งถ่ายถอด 

จากระดับมหภาคลงสู่ระดับล่าง จากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความ
ต้องการของ ประชาชน คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับ อุปโค บริโภคให้มีความสะอาดมากข้ึน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านให้ทั่วถึง 
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๑.๒ การคมนาคม ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่ 
สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการ
เชื่อมโยงให้เป็น ระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก 
ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็น ระบบ  

๑.๓ ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของ
ประชาชน คือ เพิ่มไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลโคกสะอาด 

๑.๔ การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัด
เซาะ เนื่องจากความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ 
ความต้องการของ ประชาชน คือ ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขัง
และน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็น ประจ้า  
๒. ด้านเศรษฐกิจ  

๒.๑ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
เสริม อย่างเพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนในหลากหลาย อาชีพ  

๒.๒ ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทาง 
การเกษตรสูง แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 
ความ ต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
๓. ด้านสาธารณสุข  

๓.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการปูองกัน และควบคุมโรค
ระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน  

๓.๒ ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง  
๔. ด้านการเมือง การบริหาร  

๔.๑ ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 
หรือ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ผู้น้าท้องถิ่น และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น้า
ท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึง ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากข้ึน  

๔.๒ ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริม ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม
และท่ัวถึง ความ ต้องการของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ  
๕. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๕.๑ สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน  
๕.๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก เพ่ือท าการเกษตร เพราะ 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ปูองกัน บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล 
ความต้องการ ของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในต าบล เพ่ือประโยชน์ และความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
ในภายภาคหน้า  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน อนาคต
ด้วยเทคนิค SWOT  

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength = S)  
๑. ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลโคกสะอาดอุดมสมบูรณ์ ทั้งผิวดิน และแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
๒. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  
๔. มีคลองชลประทานและล าห้วยต่างๆ ของแม่น้ าชีเชื่อมต่อ  
๕. มีการคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อได้ หลายอ าเภอ หลายจังหวัด  
๖. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจน 
7. ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิก 
ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weakness = W)  
๑. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง  
๒ บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการประสานการปฏิบัติงาน และความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน 
๓. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณโครงการขนาดใหญ่  
๔. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การได้รับบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกอย่างเต็มรูปแบบ 
๖. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักท าน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและในช่วงฤดูแล้งจะมีอากาศร้อน  
๗. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่  
๘. ชุมชนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย  
ปัจจัยภายนอกโอกาส (Opportunity = O) 
๑. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  

ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
๓. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
อุปสรรค (Threat = T)  
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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๒. เกิดปัญหาน้ าท่วม และปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดู แล้ง 
และฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดปัญหาอุทกภัย  

๓. ปัญหาสังคมในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เพ่ิมข้ึน  
๔. ประชาชนขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตนเอง  
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง  

วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น  
๖. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพ่ิมข้ึน  
๗. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการ  

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีท าให้เกิดสถานการณ์ที่เก่ียวข้องหลายประการ เช่น ปัญหา
สุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะด าเนินการได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย ความ
ไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นมีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุอุบัติภัย ภัยแล้ง 

ปัจจัยภายใน ที่ท าให้เกิดปัญหาการกระจายอ านาจ การถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ



 

 

การน าแผนพฒันาไปสู่การปฏิบัติ 

 

ส่วนที่ ๓ 



 

19 
ส่วนที่ ๓ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

เกษตร 
เคหะและชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา 
สาธารณสุข 

สังคมสังเคราะห์ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

๓ การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งขอ

ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้านพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองคลัง 

๖ การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 20 1,150,000 

รวม 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 20 1,150,000 

๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

๒.๑ แผนงานการเกษตร 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 30 2,350,000 

รวม 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 6 250,000 30 2,350,000 

๓. การพัฒนาการศึกษา 

๓.๑ แผนงานการศึกษา 19 427,000 19 427,000 19 427,000 19 427,000 19 427,000 95 2,135,000 

รวม 19 427,000 19 427,000 19 427,000 19 427,000 19 427,000 95 2,135,000 

แบบ ผ.๐๑ 



 
2๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๔. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๑ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 30 1,500,000 

รวม 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 30 1,500,000 

๕. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๕.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

4 328,000 4 328,000 4 328,000 4 328,000 4 328,000 20 1,640,000 

๕.๒ แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 15 850,000 

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข 6 680,000 6 680,000 6 680,000 5 530,000 5 530,000 28 3,100,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๕. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๕.๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- - - - - - - - - - - - 

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

19 1,846,000 19 1,846,000 19 1,846,000 19 1,846,000 19 1,846,000 95 9,230,000 

๕.๖ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5 134,000 5 134,000 5 134,000 5 134,000 5 134,000 25 670,000 

๕.๗ แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 37 3,158,000 37 3,158,000 37 3,158,000 36 3,008,000 36 3,008,000 183 15,490,000 

 

 

 



 
2๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 72 4,585,000 72 4,585,000 72 4,585,000 71 4,435,000 71 4,435,000 358 22,625,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โครงการพัฒนาท่ี

น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 540 566,780,000 

รวม ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 ๑08 113,356,000 540 566,780,000 
๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

๒.๑ แผนงาน
การเกษตร 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
๓. การพัฒนาการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน
การศึกษา 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑/๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๔. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔.๑ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
๕. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๕.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 10 325,000 

๕.๒ แผนงานงานรักษา
ความสงบ 

3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 15 550,000 

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

๕.๔ แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

โครงการพัฒนาท่ี
น ามาจาก
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๕. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๕.๕ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - - - - - - - - - 

๕.๖ แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 1,090,000 3 1,090,000 3 1,090,000 3 1,090,000 3 1,090,000 15 5,450,000 

๕.๗ แผนงานงบ
กลาง 

- - - - - - - - - - - - 

รวม 9 1,275,000 9 1,275,000 9 1,275,000 9 1,275,000 9 1,275,000 45 6,375,000 
รวมท้ังสิ้น 117 114,631,000 117 114,631,000 117 114,631,000 117 114,631,000 117 114,631,000 585 573,155,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๑.๑. แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๑ แก้ไข
กระแสไฟฟูา
ขัดข้อง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
สะดวกในการสัญจร ลด
ปัญหาอาชญากรรม 

ติดตั้งไฟฟูา
ภายในเขต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ต่อการสญัจรไป - มา 

ประชาชนเกิด
การลดปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 

๒ ปูายจราจร เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสญัจรลดอุบัตเิหต ุ

ติดตั้งปูายจราจร
ภายในเขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีปูาย

จราจรบอกทางภายใน
เขต 

ประชาชนเกิด
การลดปัญหา

อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๓ สัญญาณไฟ
กระพริบ 

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสญัจร ลดอุบัติเหต ุ

ติดตั้งสญัญาณ
ไฟกระพริบตาม
ทางแยกทางร่วม

ภายในเขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีสญัญาณ
ไฟกระพริบภายในเขต 

ประชาชนเกิด
การลดปัญหา

อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

4 ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาถนน
สาธารณะในเขตต าบลโคก
สะอาด 

สนับสนุนติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่าง 

ภายในเขต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีไฟฟูาส่อง

สว่างภายในเขต 

ประชาชนเกิด
การลดปัญหา

อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
      2.๑. แผนงาน : การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

ประชาชนท้ัง 12 
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ความรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

6 ซ่อมสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนทางการเกษตรที่
สะดวกในการสัญจร 

ถนนเพื่อการเกษตร
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส านัก
ปลัด 

7 ซ่อมแซมถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนดินสายทาง
ภายในหมู่บ้าน 
สะดวกในการสัญจร  

ลูกรังกลบหลุมบ่อ
รายทาง กว้าง 

๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ 
ม. ไม่มไีหลทาง 

ลูกรังกลบหลุมบ่อ 
๕๔๐ ตารางเมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ส านัก
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการกิจกรรมพัฒนา
แหล่งน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
น าไปใช่ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ความรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

9 โครงการปลูกปุาฟ้ืนฟูต้น
น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และรักการปลูก
ปุามากยิ่งข้ึน 

ประชาชนท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ความรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

10 โครงการฝายชะลอน้ า
ช่ัวคราว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และเกดิการรัก
ธรรมชาตมิากยิ่งข้ึน 

ประชาชนท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ความรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
      3.๑. แผนงาน : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

11 ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อให้สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ ๘๐
ของ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มี
โครงการหรือ
กิจกรรมท า 

สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้
ความรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการการพัฒนาผูดู้แล
เด็ก 

เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กมีการ
พัฒนาความรู้หรือ
ทักษะในการดูแลเด็ก 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 ร้อยละ ๘๐
ของผู้ดูแลเด็ก
มีการพัฒนา
ต่อการดูแล
เด็กมากยิ่งข้ึน 

ผู้ดูแลเด็กมี
ทักษะ และ
ความรู้มาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะวิชาการ งาน
มหกรรมท้องถิ่น 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนมี
ทักษะวิชาการ 

นักเรียนมี
ทักษะและ
ประสบการณ์
มากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

14 โครงการจดัตั้งห้องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนมี
ห้องภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมีห้อง
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียนได้มีห้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไว้อ่านหนังสือ
และนั่งเล่น 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจดัท าศูนย์
การเรยีนรู้ส าหรับ
ปฐมวัย 

เพื่อให้นักเรียนมี
ศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับปฐมวัย 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมีศูนย์
การเรยีนรู้
ส าหรับปฐมวัย 

นักเรียนได้มีศูนย์
การเรยีนรู้ และ
เพิ่มทักษะการ
เรียนรูม้ากยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดั
นิทรรศการทาง
วิชาการ 

เพื่อให้นักเรียนมีการ
จัดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมีการ
จัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ 

นักเรียนได้มี
ทักษะ และ
ประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟ 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้ความรู้
และการเอาตัว
รอดในกรณีทีเ่กิด
เหตุการณ์จริง 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการท้องถิ่นรักการ
อ่าน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน
หนังสือนอก
ห้องเรียน 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมีทักษะ
ในการอ่านนอก
ห้องเรียนมาก
มากยิ่งข้ึน 

นักเรียนมีทักษะ
และใช้เวลาว่าง
ในการอ่าน
หนังสือมากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

19 โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 
นักเรียนใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้คณุธรรม 
และจริยธรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมี
ความรู้คณุธรรม 
และจริยธรรม 

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

20 โครงการปูองกันเด็ก
จมน้ าในสถานศึกษา
และชุมชน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การจมน้ า 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้ความรู้
และการเอาตัวรอดใน
กรณีที่เกดิเหตุการณ์
จริง 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์พัฒนา
เด็ก 

เพื่อให้นักเรียนมี
ห้องสมุดไว้อ่าน 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมี
ห้องสมุดไว้อ่าน
หนังสือ 

นักเรียนมีทักษะและ
ใช้เวลาว่างในการ
อ่านหนังสือมาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้นักเรียนมี
กิจกรรม และเพิม่
ทักษะการเรยีนรู ้

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนมี
กิจกรรมท า
ร่วมกัน 

นักเรียนมีทักษะและ
ใช้เวลาว่างในการ
เรียนรูร้่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

23 โครงการอบรม
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
สังกัดท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนมี
การอบรมประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด
ท้องถิ่น 

รร.ศูนยเ์ด็กเล็ก
อบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้มีทักษะ 
และประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ 

กอง
การศึกษา 



 
33 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

24 งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้
สนุกสนาน
และมีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

25 แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ไว้
ศึกษาเพิ่มเตมิ 

นักเรียนมีการ
เรียนรูด้้วย
ตัวเองและใช้
เวลาว่างใน
การอ่าน
หนังสือมาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการ To Be 
Nembeer One 

เพื่อให้นักเรียนน า
ความสามารถพิเศษ
ผ่านโครงการ To Be 
Nembeer One 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้น า
ความสามารถ
พิเศษร่วมกับ
กิจกรรมที่จดั
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

27 โครงการค่ายเยาวชนต้น
กล้า (รักนวลสงวนตัว) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในการรักนวล
สงวนตัว 

รร.ศูนยเ์ด็ก
เล็กอบต. 

โคกสะอาด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียน
ได้ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้
ความรู้และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

28 โครงการจดัตั้งห้องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนมีห้อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้นอกเวลาเรียน 

รร.อบต.โคก
สะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนมี
ห้องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้
ศึกษาเพิ่มเตมิ 

นักเรียนมีการ
เรียนรูด้้วย
ตัวเองและใช้
เวลาว่างใน
การอ่าน
หนังสือมาก
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาสถานศึกษา
ในสังกัด 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
เวลาออกก าลังกาย
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

รร.อบต.โคก
สะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

นักเรียนได้มี
เวลาออกก าลัง
กาย เพื่อ
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 
ห่างไกลจาก
โรคภยัไข้เจ็บ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมปิัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      4.๑. แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

30 โครงการแข่งขัน
กีฬาเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนไดม้ี
เวลาออกก าลัง
กายและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ทั้ง 
12 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดม้ีเวลา
ออกก าลังกาย เพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาใน
ชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนได้มี
อุปกรณ์กีฬาออก
ก าลังกาย 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ชุมชนได้มีเวลาออก
ก าลังกาย เพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

32 ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอ/
จังหวัด 

เพื่อให้ชุมชนได้มี
โอกาสแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ/
จังหวัด 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ชุมชนได้มีเวลาออก
ก าลังกาย เพื่อ
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

33 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อให้ชุมชนได้น า
หลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็น
หลัก 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนสามารถ
น าเอา
หลักธรรมไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้

กอง
การศึกษา 

34 โครงการหมู่บ้าน 5 ศลี เพื่อให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงบาป บุญ 
คุณ โทษ ตามศลี 5 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนได้
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนได้
น าเอาหลักค า
สอนศีล 5 ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 

35 ประเพณีบุญคณูลาน เพื่อให้ชุมชนและ
บุคลากรอบต. ไดส้ืบ
สานบุญคณูลาน
ประจ าป ี

ชุมชนและ
บุคลากรอบต. 
โคกสะอาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนและ
บุคลากรอบต. 
ได้เข้าร่วม
ประเพณีบุญ
คูณลาน 

ชุมชนและ
บุคลากรอบต. 
ได้สบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีบุญ
คูณลาน
ประจ าอ าเภอ 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.๑. แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3๖ โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ 

เพื่อให้บุคลากรอบต.
โคกสะอาด มี
ประสิทธิภาพต่อการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 

บุคลากรอบต.
โคกสะอาด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากรอบต.โคก
สะอาด มีประสิทธิภาพ
ต่อการท างาน 

บุคลากรอบต.
โคกสะอาด ได้
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มทักษะ 
และเพิ่มองค์
ความรู้มาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

3๗ โครงการกิจกรรม 
5 ส. ร่วมใจโคก
สะอาดก้าวหนา้ 

เพื่อให้บุคลากรอบต.
โคกสะอาด มีใจท่ีรัก
สะอาดต่อหน่วยงาน 

บุคลากรอบต.
โคกสะอาด 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากรอบต.โคก
สะอาดได้เขา้ร่วม
กิจกรรม 5 ส. 

หน่วยงานมี
ความสะอาด
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

3๘ โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ชุมชนและ
บุคลากรอบต. โคก
สะอาด ได้มสี่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าป ี

ชุมชนและ
บุคลากรอบต. 
โคกสะอาด 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชน
และบุคลากรอบต. ไดม้ี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าป ี

ชุมชนและ
บุคลากรอบต. 
ได้มแผน
พัฒนาท้องถิ่น
ประจ าป ี

ส านักปลดั 

๓๙ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อให้ชุมชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดเก็บภาษ ี

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษมีากยิ่งข้ึน 

ชุมชนได้เข้าใจ
ถึงเรื่องการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.2. แผนงาน : งานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

40 โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

เพื่อให้อปพร.ในต าบล
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการฝึกทบทวน 

อปพร.ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของอปพร.มี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
การฝึก
ทบทวนท่า
เบื้องต้น 

อปพร. ไดฝ้ึก
ทบทวน และ
พร้อมปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส านักปลดั 

41 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ 
เทศกาลสงกรานต/์ปี
ใหม ่

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุ 
เทศกาลสงกรานต/์ปี
ใหม ่

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ ช่วง
เทศกาล 

ชุมชนได้มี
วิธีการแก้ไข
ปัญหา และ
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ  

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

42 โครงการฝึกอบรมปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น 

ชุมชนได้เข้าใจ
และสามารถ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 
ในกรณีเกิด
เหตุการณ์จริง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.3. แผนงาน : สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

43 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้คณะกรรมการ
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ ๘๐
ของคณะ 
กรรมการมี
ความรู้เกี่ยว 
กับการโครง 
การพระราช 
ด าริด้าน
สาธารณสุข 

คณะกรรมการ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้
จากการร่วม
กิจกรรมไปใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ส านักปลดั 

44 เฝูาระวังปูองกันและ 
ควบคุมโรค โควิด - 19 

 เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
ปูองกันควบคุมโรค
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล  

การจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา 
จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือ
แพทย์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของคณะ 
กรรมการมี
ความรู้เกี่ยว 
กับการเฝาูระ 
วังควบคุมโรค 

ประชาชน
ปูองกันควบ 
คุมโรคระบาด
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยง
านรับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 

256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

45 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคคนจาก
สัตว ์

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชน
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
ปูองกันโรค 

ชุมชนได้เข้าใจถึงการ
ผลกระทบจากสัตว ์

ส านัก
ปลัด 

46 โครงการฝึกอบรม
อาสาปศุสตัว์ต าบล
โคกสะอาด 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตอย่างปลอดภัย
จากสัตว์เลี้ยง 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชน
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
ปูองกันโรคจากสตัว์
เลี้ยง 

ชุมชนได้เข้าใจถึงการ
ผลกระทบจากสัตว ์

ส านัก
ปลัด 

47 โครงการจดัตั้งศูนย์
บริหารโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (โค
วิด - 2019) 

- เพื่อปูองกัน ระงับ
ยับยั้ง เยียวยา ท้ังดูแล 
ในศูนย์ IQ และ CI 
- เพื่อรับ - ส่งผู้ปุวย 
หรือผู้กักตัวตาม
มาตรการสาธารณสุข 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 - - ร้อยละ ๘๐ของชุมชน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้รับ
การดูแลจากอบต.โคก
สะอาด 

ชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ได้รับรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการการ
ปูองกันโรคติดต่อ 

ส านัก
ปลัด 

48 โครงการบริหาร
จัดการรเกี่ยวกับ
โรคระบาดใน
ท้องถิ่น 

- เพื่อนับสนุน 
ปูองกันการเกิดโรค
ระบาดในท้องถิ่น 
 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้รับ
การดูแลจากอบต.โคก
สะอาด 

ชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ได้รับรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
ของคณะกรรมการการ
ปูองกันโรคติดต่อ 

ส านัก
ปลัด 

 
 



 
43 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.5. แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

49 ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาถนน
คอนกรีตและถนน
ลาดยา 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนลาดยาง
สะดวกในการ
สัญจร 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทาง ภาย 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 
0.40 ม ก 0.70 ม. ยาว
รวม 62 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 
3.00 ม.ยาว 90 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 270 ตรม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง สี่แยก – บ้าน
นางส าลี หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม.กว้าง 3.00
ม.  ยาว 46 ม. มีไหล่

ทาง 0.5 ม. หรือมีพื้นท่ี
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 138 ตรม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
3.00 ม.ยาว 25 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 75 ตรม. 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง ซอ
ยอนิรุส หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
4.00 ม. ยาว 12 ม. ไมม่ี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 48 ตรม. 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง ซอย
นางสงบ หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
3.10 ม.ยาว 21 ม. ไมม่ี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 65.10 
ตรม. 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง 
กลางบ้าน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.
ยาว 18 ม. ไมม่ีไหล่ทาง หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 90 ตรม. 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ซอยนาง
สงบ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 3.10 ม.
ยาว 21 ม. ไมม่ีไหล่ทาง หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 65.10 
ตรม. 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง 
กลางบ้าน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.
ยาว 18 ม. ไมม่ีไหล่ทาง หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 90 ตรม. 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

59 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง รอบ
บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 4.00 ม.
ยาว 66 ม. ไมม่ีไหล่ทาง หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 200 
ตรม. 

100,000 100,000 100,00
0 

100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม.
ยาว 40 ม. 

ไหล่ทางลูกรังเกลีย่เรยีบข้าง
ละ 0.50 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย

กว่า 200 
ตรม. 

100,000 100,000 100,00
0 

100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
4.00 ม.ยาว 50 ม. 

มีไหล่ทาง 0.50 ม. หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 200 

ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ภายใน
หมู่บ้านสายที่สอง 
หมู่ที ่9 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
4.00 ม.ยาว 35 ม. 

ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 140 
ตรม. 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 
4.00 ม. ยาวรวม 66 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 264 ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง บ้านนาง
วรรณี หมู่ที่ 11 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 

หนา 0.15 ม. กว้าง 
5.00 ม. ยาวรวม 52 ม. 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 260 ตรม. 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

65 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 
เพื่อขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 4.00 
ม. ยาวรวม 66 ม. ไม่มไีหล่
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 264 

ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 
เพื่อขนถ่าย
สินค้าทางการ
เกษตร 

หนา 0.10 ม. กว้าง 4.00 
ม. ยาวรวม 41 ม. ไม่มไีหล่
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 164 

ตรม. 

62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง 
กลางบ้าน หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 

หนา 0.10 ม. กว้าง 4.00 
ม. ยาวรวม 66 ม. ไม่มไีหล่
ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า 264 

ตรม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.6. แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

68 โครงการเมืองน่าอยู่ 
บ้านน่ามองทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ชุมชนมีเมืองที่
น่าอยู่ บ้านน่ามองมาก
ยิ่งข้ึน 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนมี
ชุมชนที่น่าอยู่ 
น่ามอง 

ชุมชนได้รู้
วิธีการรักษา 
และความ
สะอาดมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

69 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อให้ชุมชนมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐
ของชุมชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

ชุมชนได้มี
อาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน
และครอบครัว 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

70 โครงการรณรงค์ 
และปูองกันยาเสพ
ติดโดยกระบวนการ
ปูองกัน บ าบัด และ
ฟื้นฟ ู

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในรณรงค์ 
และปูองกันยาเสพติด
โดยกระบวนการ
ปูองกัน บ าบัด และ
ฟื้นฟ ู

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้าน  ต าบล

โคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันยาเสพติดโดย
กระบวนการปูองกัน 
บ าบัด และฟื้นฟ ู

ชุมชนได้เลิก
ยาเสพตดิ โดย
มีกระบวนการ
ปูองกัน บ าบัด 
และฟื้นฟ ู

ส านักปลดั 

71 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือกลุ่มสตร ี

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
กลุ่มสตร ี

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้านต าบล
โคกสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ของชุมชนมี
ความรู้ในการฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือกลุ่มสตร ี

ชุมชนได้มี
อาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน
และครอบครัว 

ส านักปลดั 

72 โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
และจิตใจกลุ่มผู้สูงวัย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้สูงวัย มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกัน 

ชุมชนทั้ง 12 
หมู่บ้านต าบล
โคกสะอาด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ของผูสู้งวัย มี
ความรู้ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงวัย มี
สมรรถภาพ
ทางกายและ
จิตใจ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๑.๑. แผนงาน : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่3 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๕๑ กม. 
ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนอง
มะทอ-บ้าน
หนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๕๗ กม 
ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนอง
เม็ก-บ้านหนอง
มะทอ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๔๔ กม.
ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนอง
บัว-หนองตอก
แปูน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๙๗ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นดอน
ข่า หมู่6 - ทาง
หลวง 2367 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๖๐๕ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่10 
บ้านโคก
ประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๒๓ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้น
สะอาด-บ้าน
โนนสูง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๘ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโนน
ชัย-บ้านไส้จ่อ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๖๗ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 



 
52 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโนนชัย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๘๕ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.รอบบ้าน
หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๘๑ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนอง
เม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๑๑ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่11 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๕๘ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่11 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๒๑ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่11 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๒๓ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 



 
53 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๖๒ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๑ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่6 บ้าน
ดอนข่า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๙๘ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๘ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่6 บ้าน
ดอนข่า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๗๑กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่12 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๔๘ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่12 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๑๗ กม. ไหล่
ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นโคก
ประสิทธ์ิ - บ้าน
เหล่าแดง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๘๕ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๓๓ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๒๒ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๓๑ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่6 บ้าน
ดอนข่า 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๒  กม. ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่7 บ้าน
น้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๒๕กม. ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 



 
55 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่5 บ้าน
โคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๕๔ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่5 บ้าน
โคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๓๒ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่5 บ้าน
โคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๑๕ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่10 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๐๙กม. ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่12 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๐๙ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่12 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๒๘ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๓ ก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างวัดปาุ
บ้านน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๐๕ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่3 บ้าน
หนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๑๙ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่3 บ้าน
หนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๓๓ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่11 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๔ กม. ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่11 
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๒๒ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่2 บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๔๑ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๓๙ 
ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่7 บ้านน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๖๕ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๐ 
ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่7 บ้านน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๑๘ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่5 บ้านโคก
ประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๔ กม. ไหล่ทาง ๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๒ 
ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่1 บ้านโนนชัย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๑๑ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๓ ก่อสร้างถนน คสล.
วัดปุาบ้านโคก
ประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนคสล. กว้าง ๕ ยาว 
๐.๓๑ กม. ไหล่ทาง 
๐.๕ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกประสิทธ์ิ
หมู ่10 - บ้านโนน
ชัย หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๔๒ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔๕ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองมะทอ-
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๕๙ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๖ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หนองสามคืน-บ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๖กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองบัว-
หนองตอกแปูน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๙๗ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 
หมู่ 12 เชื่อม บ้าน
ดอนข่า หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๘๗๘ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านดอนข่า หมู6่ - 
บ้านโคกประสิทธ์ิ 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๕กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองเรือ – 
บ้านไส้จ้อ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๕๖ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
 

๕๑ 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ข้างวัดปุาบ้านน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ยาว 
๐.๓๕ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองเม็ก – 
บ้านไส้จ้อ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๕๘ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านสะอาด หมู2่ - 
บ้านหนองบัว หมู่
11 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๒๘ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโนนชัย - ล าชี 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๖๙ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๕ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรบ้าน
โนนชัย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๘๑ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๖ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
อบต.โคกสะอาด - 
บ้านหนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๓๑ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๕๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านน้อย – ฆ้องชัย
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๗๑ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
 

๕๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองบัว - 
บ้านนาเชือก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๐๙ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕๙ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกประสิทธ์ิ - 
บ้านเหล่าแดง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๔๕ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกประสิทธ์ิ - 
บ้านหนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๒.๐๗ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตรบ้าน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๗๒ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที ่5 บ้านโคก
ประสิทธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๐๘ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านดอนข่า - ฆ้อง
ชัยพัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๔๗ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านโคกประสิทธ์ิ - 
ดงสวนผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๑.๘๔ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๕ 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ดงสวนผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๘๖ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

๖๖ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ถนนคันพนังกุดไส้
จ่อ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลูกรัง. กว้าง ๕ 
ยาว ๐.๔๙ กม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้

สะดวก 

กองช่าง 

 



 
61 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๖๗ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทาง
หลวง2116เข้า
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๒.๐๗ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๖๘ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ.โคก
ประสิทธ์ิ 
-บ.หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๓.๒๖ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

 

69 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ทางหลวง2116
เข้าบ้านหนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๓.๗๑กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๗0 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองบัว – 
บ้านสะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๑.๙๑ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

๗1 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 
บ้านหนองเม็ก – 
บ้านสะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๑.๖ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



 
62 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗2 ก่อสร้างถนนดิน 
ม.๑ – ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

กว้าง ๔ ม.สูง ๐.๕ ม. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๗3 ก่อสร้างถนนดิน 
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ม.๑ – ม๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปได้

สะดวก 

กองช่าง 

๗4 ก่อสร้างถนนดิน 
ซ่อมแซมถนน 
คสล. ม๑- ม๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ซ่อมแซมถนนคสล.  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๗5 ก่อสร้างถนนดิน 
ปรับปรุงถนนดิน
เส้นข้างวัดสว่างแสง
จันทร์ไปถึงเส้น
คลองชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๗6 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นข้างบ้านนางบุ
ผา บุญหล้าไป
หนองอีว้าก ม ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๗7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ม๑ - ม ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกภายใน
หมู่บ้าน 

ถนน คสล. กว้าง ๔x
๔๕x๐.๑๕ ม.ปริมาตร 
๒๔.๓๐ ลบ.ม. 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนดิน  เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

กว้าง ๔ ม.สูง ๐.๕ ม. 
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่  ๑๒ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนดิน 
ซ่อมแซมถนนดิน  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

ซ่อมแซมถนนดิน ม ๑-
ม ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

๘0 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นข้างบ้านคณุ
วาสนาไปโนนยาง 
ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

๘1 ก่อสร้างถนน คสล.
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นหน้าบ้านนาย
ล าไย นะคะสรถึง
หน้าบ้านนางสมใจ 
หลงโศกเชือก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง กว้าง ๓ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๘2 ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นข้างบ้านคณุ
วาสนาไปโนนยาง 
ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชน

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไป

มาได้
สะดวก 

กองช่าง 

๘3 ปรับปรุงผิวจารจร
ก่อสร้างนนลาดยาง 
ม ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

ลาดยางกว้าง๙ x 
๓,๐๐๐ม. 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชน

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไป
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๘4 ก่อสร้างรั้วรอบบ่อ
น้ าดิบ(ประปาผิว
ดิน) ม.๑-ม.๑๒ 

เพื่อประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีสะอาดปูองกัน
ไม่ให้สิ่งสกปรกลง
ไป 

ม.๑ - ม.๑๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ า

ใช้บริโภค 

ประชาชน
มีน้ าที่

สะอาดใช้
อุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๘5 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
หนองบัว ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

ลาดยางกว้าง๙ x 
๔,๐๐๐ม. 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชน

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไป
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๘6 ซ่อมแซมนนลาด
ยางภายในพ้ืนท่ีเขต
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชน

สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ประชาชน
สัญจรไป

มา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

87 ขุดลอก/ซ่อมแซม
รางระบายน้ า รอบ
หมู่บ้าน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ า
ท่วม และเกิดการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รางระบายน้ า ขนาด 
กว้าง ๐.๔ x ๐.๔ x 
๐.๐๕ ม.  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกไม่มีน้ า

ท่วมขัง 

กองช่าง 

88 ขุดลอกหนอง
สาธารณะภายใน
ต าบลโคกสะอาด 

เพื่อไม่ให้บ่อน้ าตื้น
เขิน เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง 
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม 

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐เพื่อ
ไม่ให้บ่อน้ าตื้น

เขิน 

แหล่งน้ า
สาธารณะไม่
ตื้นเขิน มีน้ า
เพียงพอใน
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

8๙ ขยายเขตประปา เพื่อประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีสะอาดปูองกัน
ไม่ให้สิ่งสกปรกลง
ไป 

ม.๑ - ม.๑๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ า

ใช้บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ที่สะอาดใช้

อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

๙0 ก่อสร้างคลองส่ง
น้ า ม๑ -ม๑๒ 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตร มีน้ าใน
การท าเกษตรกรรม 

หมู่ ๑-๑๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ า
ในการท าเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
ในการท า

เกษตรกรรม
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๙1 ซอ่มแซมคลองส่ง
น้ าชลประทาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ า เพียงพอต่อการ
ท าเกษตรกรรม 

คลองส่งน้ า
ชลประทาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ า
ในการท าเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ

การท า
เกษตรกรรม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๙2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ถึงหนองแวงและ
โนนยางหนองสาม
คืน  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙3 ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร ม.๑ - ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร ลดอุบตัิเหต ุ

ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบตามทางแยก
ทางร่วม ภายในเขต
ต าบลโคกสะอาด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร

ไปมา 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก ลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

๙4 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง ม๑-
ม๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจร 

กองช่าง 

๙5 ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ(สายดับ) 
ม.๑ - ม.๑๒  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ สะดวกใน
การสญัจร ลด
ปัญหา
อาชญากรรม  

ติดตั้งหลอดฟูออเรส
เซนต์ ไฟฟูาส่องสว่าง 
๔๐ W  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐เพื่อให้
หมู่บ้านมีแสง

สว่าง 

เพื่อให้
หมู่บ้านมี
แสงสว่าง 
ปลอดภัย 
ลดปัญหา

อาชญากรร
ม 

กองช่าง 

๙6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปได้

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

97 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นศาลาอนก
ประสงคร์ิมกุดใส้
จ่อถึงคูกิบ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๕๐๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปได้

สะดวก 

กองช่าง 

98 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นข้างบ้านนาย
ประภาส ค ารังศรี
ไปนา นายบุญ
ธรรม วิเท่ห ์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา

สะดวก 

กองช่าง 

99 ปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ที่สาธารณะในต าบล
โคกสะอาด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ไม่มี
การบุกรุกที่
สาธารณะ 

ไม่มีการบุก
รุกที่

สาธารณะ 

กองช่าง 

๑๐0 จัดสวนสาธารณะ 
ในเขตพื้นท่ีต าบล
โคกสะอาด 

เพื่อเป็นศูนย์รวม 
ให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และออก
ก าลังกาย 

- ที่สาธารณะประโยชน์
ในต าบลโคกสะอาด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ให้
ประชาชนมี

สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ได้
สวนสาธาร

ณะ 
ประชาชน

ได้มา
พักผ่อน 

กองช่าง 

๑๐1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน  

เพื่อให้หมู่บ้านมี
ความสะอาด 
ปลอดภัย น่ามอง 
และน่าอยู ่

ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐
เพื่อให้หมู่บ้านมี
ความสะอาด 

เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่ มี

ความสะอาด 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑๐2 ก่อสร้าง ราง
ระบายน้ า รอบ
หมู่บ้าน ม.๑ - ม.
๑๒ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ า
ท่วม และเกิดการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

รางระบายน้ า ขนาด 
กว้าง ๐.๔ x ๐.๔ x 
๐.๐๕ ม.  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวกไม่
มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐3 จัดซื้อถังขยะ  เพื่อจะไดม้ีที่ท้ิง
ขยะถูกสุขลักษณะ
และปูองกันการ
เกิด โรคระบาด  

ถังขยะ จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ของ
ประชาชนมี

สุขลักษณะที่ด ี

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่

ดี และ
สถานท่ี
สะอาด

เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๑๐4 ก่อสร้ารั้วคอนกรีต
ทางเข้าบ่อขยะ 
อบต.โคกสะอาด 

- เพื่อให้การ
บริหารจดัการขยะ
เป็นไปด้วยด ี

๑ บ่อขยะ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนไดร้ับ
ขอบเขตการ
บริหารจดัการ

ขยะ 

๑ บ่อขยะ ส านักปลดั 

๑05 ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ า ม.๑ - ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน มี
ไฟฟูาใช้ 

ปักเสา คอร.ขนาด ๘ ม. 
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐มี
ไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

กองช่าง 

๑06 ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ(สายดับ) 
ม.๑- ม.๑๒ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
แสงสว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมระบบไฟฟูา
สาธารณะ(สายดับ) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐เพื่อให้
หมู่บ้านมีแสง

สว่าง 

หมู่บ้านมี
แสงสว่าง 
ลดปัญหา

อาชญากรร
ม การสญัจร

สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑07 ขยายไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรเส้น
น้ าประปาหมู่ ๑๐
ไปหนองจาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ส าหรับ
การเกษตร 

เส้นน้ าประปาหมู่๑๐ไป
หนองจาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑08 เพิ่มขนาดหม้อ
แปลงไฟฟูาม.๑-ม.
๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ 

หมู่ ๑- หมู่ ๑๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.๑. แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑09 สนับสนุนกิจกรรม
วันส าคัญที่
หน่วยงานราชการ
ขอรับการอุดหนุน 

- เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนกิจกรรม 
ในวันส าคัญต่างๆ 
ที่หน่วยงาน
ราชการขอรับ 

- วันส าคัญทางประเพณี 
และวันส าคัญตาม
ราชการรองรับ เช่น วัน
แม่ วันปิยะ วันเด็ก งาน
ประเพณีต่างๆ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความพึ่ง
พอใจในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ได้รับความ
พึ่งพอใจใน
การขอรับ 

กอง
การศึกษา 

๑10 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ 

- เพื่อสนับสนุน
หน่วยงาานเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

อุดหนุนหน่วยงาน
ท้องถิ่น 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ได้
รับรู้ข้อม,ข่าวสาร

ทางราชการ 

อุดหนุน
หน่วยงาน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.2. แผนงาน : งานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑11 โครงการกวดขัน
วินัยจราจรและ 

เพื่อสร้างจิตส านึก 
สร้างวินัยจราจร 
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ
ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีด ี

ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดี 
ปฏิบัติตาม
กฎจราจรได ้

ส านักปลดั 

๑12 โครงการปูองกัน
และปราบปรามยา
เสพติด 

เพื่อเป็นการ
ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ต.โคกสะอาด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ของ
เยาวชนไม่เข้า
ใกล้ยาเสพติด 

เยาวชนไม่
เข้าใกล้ยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๑13 โครงการจดัอบรม
มวลชนสัมพันธ์ช่วง
อายุ ๓๐ - ๕๐ ปี 

เพื่อให้ประชาชนได้
พบปะพูดคุยแรก
เปลี่ยนความคิด 

ประชาชน ต.โคก
สะอาด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ของ
ประชาชนใช้เวลา

ว่างไห้เกิด
ประโยชน ์

ประชาชนใช้
เวลาว่างไห้

เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.4. แผนงาน : สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑14 สนับสนุน
งบประมาณแก่ 
องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศลฯ 

เพื่อสนับสนุน
กิจการสภากาชาด
ไทย ในด้านต่างๆ 
ในการบรรเทาทุกข์ 
และช่วยเหลือ ผู้
เดือดร้อน 
ผู้ประสบภยัพิบัติ
ต่างๆ 

ประชาชนผู้ประสบ
ความเดือดร้อน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐เพื่อ
สนับสนุนกิจการ
สภากาชาดไทย 

ช่วยเหลือ
และบรรเทา
ทุกข์แก่ผู้
เดือดร้อน 

ผู้ประสบภยั
พิบัติต่างๆ
ได้อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.6. แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑15 จัดตั้งกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากจน
ที่ไม่มี โค กระบือ 

ประชาชน ต.โคก
สะอาด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของ

ประชาชน
น าโค 

กระบือไป
เลี้ยงเพื่อ

สร้าง 

ประชาชนน าโค 
กระบือไปเลี้ยง

เพื่อสร้าง 

ส านักปลดั 

๑16 ติดตามช่วยเหลือผู้
ผ่านการบ าบดั
ฟื้นฟูยาเสพตดิ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
บ าบัดยา มีชีวิต
เหมือนปกต ิ

เยาวชนหลังเข้ารบัการ
บ าบัดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ 
ของเยาวชน
ผู้เข้ารับการ

บ าบัด
สามารถใช้

ชีวิตอย่างคน
ปกติ 

ผู้เข้ารับการบ าบดั
สามารถใช้ชีวิต

อย่างคนปกติและ
ไม่กลับไปเสพยา

เสพติด 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑17 โครงการอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
ปูองกัน
อาชญากรรม ยา
เสพติด และการ
แจ้งเบาะแส 

เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือจาก
ประชาชน ให้
ความรู้ สร้าง
เครือข่าย
ประชาชนในการ
แจ้งเบาะแส
ข่าวสารเกีย่วกับ
คนร้าย และรู้จัก
วิธีการสังเกต 
จดจ า ต าหนิ
รูปพรรณคนรา้ย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโคกสะอาด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ 
ของ
ประชาชนให้
ความร่วมมือ
ในการแก้ไข
ปัญหา
อาชญากรร
ม 

ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา
อาชญา 
กรรม ยาเสพตดิ 
และสร้าง
เครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
แจ้งเบาะแส 
ข่าวสาร เกี่ยวกับ
คนร้าย/บุคคลที่
น่าสงสัย และรู้จัก
วิธีสังเกต จดจ า
ต าหนิรูปพรรณ
คนร้าย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                       
แผนพัฒราท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)                                                                                                                                       

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1. แผนงาน : เคหะและชุมชน 

1 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางทาง
หลวง2116เข้า
บ้านหนองบัว 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๒.๐๗ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ.โคก
ประสิทธ์ิ 

-บ.หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๓.๒๖ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ทางหลวง2116เข้า
บ้านหนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๓.๗๑กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
บ้านหนองบัว – 
บ้านสะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๑.๙๑ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.๐๒/๒ 



 
76 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง 
บ้านหนองเม็ก – 

บ้านสะอาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ถนนลาดยาง. กว้าง ๖ 
ยาว ๑.๖ กม.ไหล่ทาง 
๑ ม. 

๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้าน
หนองบัวม.๓   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้าน
หนองบัวม.๓   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

8 ขุดลอกกุดไส้จ่อ
บ้านโนนชัย ม.๑ 

เพื่อไม่ให้บ่อน้ าตื้น
เขิน เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง 
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม  

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐เพื่อ
ไม่ให้บ่อน้ าตื้น

เขิน 

แหล่งน้ า
สาธารณะไม่
ตื้นเขิน มีน้ า
เพียงพอใน
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้าน
หนองบัวม.๓ - 
บ้านโนนตูม 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง กว้าง ๕ ม. ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้านโคก
ประสิทธ์ิม.๕-บ้าน
เหล่าแดง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง กว้าง ๕ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 



 
77 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยคุม้
ตาลเดี่ยวไปถึงถนน
ลูกรังเส้นจากบ้าน
เหล่าแดงถึงบ้าน
โคกประสิทธ์ ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

ระยะทาง ๑,๐๐๐ม. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านสะอาดม.
๒-บ้านโนนสูง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ระยะทาง กว้าง ๕ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
โคกประสิทธ์ิ  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา ได้
สะดวก  

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๓,๐๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้าน
หนองบัวม.๓   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

15 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒ 
กิโลเมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 เจาะบ่อน้ าบาดาล 
ม๑ -ม ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดทั้งปี 

ประชาชน หมู่ ๑-๑๒  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ าใน

การท าเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้

เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

17 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน1
หนองเม็ก -บ้าน
หนองบัวนาดี อ.
ยางตลาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๙ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนชัย ม.๑ - 
บ้านใคร่นุ่น 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทาง ๒,๐๐๐เมตร 

๒,๐๐๐,๐0๐ ๒,๐๐๐,๐0๐ ๒,๐๐๐,๐0๐ ๒,๐๐๐,๐0๐ ๒,๐๐๐,๐0๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไป 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนชัย ม.๑- 
บ้านท่าแห่ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทาง ๒,๐๐๐เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 

ประชาชน
สัญจรไปได้

สะดวก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างตลาดสด
ชุมชนน่าซื้อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดทีส่ะอาด 
ปลอดภัย ไม่เป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรค 

ก่อสร้างตลาดชุมชนม.
๑-ม.๑๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๘๐
ประชาชนมีตลาด

ที่สะอาด
ปลอดภัยจากการ

แพร่เช้ือโรค 

ประชาชนมี
ตลาดที่
สะอาด 

ปลอดภัย
จากการแพร่

เชื้อโรค 

กองช่าง 

21 อาคารหอสมุด เพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

อาคาร หอสมดุ ตาม
แบบมาตรฐาน 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ๘๐
ประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาข้อมูล 

ประชาชน  
12 หมู่บ้าน 

เด็กนัก 
เรียน เด็ก
เยาวชน 

ต าบลโคก
สะอาด 
มีแหล่ง

ศึกษาข้อมูล 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

22 ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มี
ศูนย์ไว้เรียนรู้ ไว้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ศูนย์ผู้สูงอายตุ าบลโคก
สะอาด 1 หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้สูงอายุมีศูนย์ไว้

ท ากิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
ศูนย์ไว้ท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

23 สนามฟุตบอลแบบ
ไม่มลีู่วิ่ง 

เพื่อให้ เด็ก
นักเรียน เยาวชน 
ได้มสีนามฟุตบอล
ไว้ออกก าลังกาย 

สนามฟุตบอลแบบ
มาตราฐาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ๘๐
ประชาชนมีแหล่ง

ศึกษาข้อมูล 

ประชาชน 
เด็กนักเรยีน 
เด็กเยาวชน 

มีแหล่ง
ศึกษาข้อมูล 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างเตาเผา
ขยะอิเล็กทรอนิก 

ประชาชนมีที่
เตาเผาขยะที่
ชัดเจน 
ประชาชนสามารถ
บริหารจดัการขยะ
ได้เอง 

เตาเผาขยะอิเล็ก ทรอ
นิก ตามแบบมา ตรา
ฐาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ๘๐
ประชาชน

สามารถบริหาร
จัดการขยะไดเ้อง 

ประชาชนมี
ที่เตาเผา
ขยะที่
ชัดเจน 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างประตู
ระบายน้ ากดุไส้จ่อ 
แบบคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

ประตรูะบายน้ าตาม
แบบมาตราฐาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ๘๐
ประชาชนมีแหล่ง

น้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 

ประชาชน 
เด็กนักเรยีน 
เด็กเยาวชน 

มีแหล่ง
ศึกษาข้อมูล 

กองช่าง 

26 ขุดลอกกุดไส้จ่อ
บ้านโนนชัย ม.๑ 

เพื่อไม่ให้บ่อน้ าตื้น
เขิน เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง ประ 
ชาชนมีน้ าเพียงพอ
ต่อการท า
เกษตรกรรม  

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐เพื่อ
ไม่ให้บ่อน้ าตื้น

เขิน 

แหล่งน้ า
สาธารณะไม่
ตื้นเขิน มีน้ า
เพียงพอใน
หน้าแล้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

27 ขุดลอกกุดล าห้วย
ล าน้ าชี กุดไส้จ่อ 

เพื่อไม่ให้บ่อน้ าตื้น
เขิน เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในหน้าแล้ง ประ 
ชาชนมีน้ าเพียงพอ
ต่อการท า
เกษตรกรรม  
 

ขนาดกว้าง ๒๐ 
เมตรระยะทาง
ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐เพื่อ
ไม่ให้บ่อน้ าตื้น

เขิน 

แหล่งน้ า
สาธารณะไม่
ตื้นเขิน มีน้ า
เพียงพอใน
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

28 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ตลอดทั้งปี 

ถนนใน หมู่บ้าน  
๑-๑๒  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีน้ าใน

การท าเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้

เพียงพอใน
การเกษตร 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างปรับภูมิ
ทัศน์หนองช้างตาย 
หนองบัว ม.๓ ม.
๑๑ 

ก่อสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า 

หนองช้างตาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างปรับภูมิ
ทัศน์หนองขี ม.๒ 

ก่อสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

หนองขี ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีแหล่ง

ท่องเที่ยวและ
สถานท่ีออกก าลัง

กาย 

ประชาชนมี
แหล่ง

ท่องเที่ยว
และสถานท่ี
ออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
      5.๑. แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ 
จัดซื้อกล้องวงจร
ปิด 

เพื่อให้ประชาชนได้
ดูแลส่องความ
ปลอดภัยจากการ
โจรกรรม 

กล้องวงจรปิดตาม
มาตรฐาน 36 
เครื่อง ติดตั้ง ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๕๐ของ
ประชาชนมีมี
ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น 

สร้างความอบอุ่นใจ
และปลอดภัยให้กับ

ประชาชนและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

๒ 
จัดตั้งโรงสีข้าว
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการสี
ข้าว 

ประชาชนหมู่ ๑ –
หมู่ ๑๒ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ร้อยละ ๕๐ของ

ประชาชน 
ลดรายจ่าย 

ลดรายจ่ายของ
ประชาชน 

 

ส านักปลดั 
อบต. 

๓ 
ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ที่ทันสมัยตาม
สถานการณ ์

หอกระจายข่าวท้ัง 
๑๒ หมู่บ้าน 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

ร้อยละ ๘๐  
ของประชาชน
ได้รับข้อมลู

ข่าวสาร
ครบถ้วน 

 

ของประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ครบถ้วน 

ส านักปลดั 
อบต. 

๔ จัดซื้อรถดดูส้วม 
บริการเก็บสิ่งปฏิกลู
ให้กับประชาชน 

ประชาชน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ร้อยละ ๘๐มี
พาหนะในการ
เก็บสิ่งปฏิกลู 

มีพาหนะในการเก็บ
สิ่งปฏิกูล 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

5 
จัดซื้อรถ 
ดับเพลิงอเนก 
ประสงค ์

เพื่อบริการ
ประชาชนในการเกิด
เหตุไม่พึ่งประสงค ์

รถดับเพลิงตามแบบ
มาตรฐาน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมี

พาหนะในการ
ดับเพลิง 

ประชาชนไดเ้ข้าถึง
การบริการขณะเกิด
เหตุไม่พึ่งประสงค์ 

ได้รวดร็ว 

ส านักปลดั 

6 
จัดซื้อรถรับส่ง
นักเรียน 

เพื่อบริการรบัส่ง
นักเรีน ในต าบล 

รถรับส่งนักเรียน
ตามแบบมาตรฐาน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

ร้อยละ ๘๐  
ของนักเรียนมี
พาหนะในการ

รับ-ส่ง 

นักเรียนมรีถรับส่ง กองการศึกษา 

7 สถานีสูบน้ า
พลังงานไฟฟูา 
โนนชัย ม.1 

ประชาชน มีสถานี
สูบน้ า ใช้ในฤดูการ
ท านา 
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

ครุภณัฑ์ เครื่องสูบ
น้ า  ปั้มแรงดันสูง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้ท า
นาในฤดูและ

นอกฤดู 

ประชาชนมีผลผลิต
ทางการเกษตรสูงขึ้น 

กองช่าง 

8 จัดซื้อรถขยะ 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับถึงบริการเก็บ
ขยะอย่างถูกวิธี 

รถเก็บขยะตาม
มาตรฐาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
ร้อยละ ๘๐ 

ได้รับบริการการ
จักเก็บขยะ 

ประชาชนไดร้ับถึง
บริการเก็บขยะอย่าง

ทั่วถึง 
ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
9 ติดตั้งระบบผลิต

กระแส ไฟฟูา
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (แผง
โซล่าเซล) ตาม
ทางหลวงใน
ชุมชน 

เพื่อประชาชนลด 
การใช้ไฟฟูา ใน
ระบบ 
เพื่อไฟฟูาส่องสว่าง 
 

ระบบไฟฟูาโซล่าเล 
1 แห่ง ในต าบลโคก
สะอาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐  ได้
ใช้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชนได้ใช้
พลังงานทดแทน 

ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 

 

การติดตามและประเมินผล 
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 ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมนิผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทย
แลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

86 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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81 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 
 
การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
 
 
แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative 

10  

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที ่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

           (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง สถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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