
 

 

 

 

 

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ของเทศบาลตําบลพระซอง 

อําเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 

งานแผนและงบประมาณ 

สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลพระซอง 
 

 



 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) ของเทศบาลตําบลพระซอง ไดจัดทําข้ึนตาม
แนวทางของการวางแผนพัฒนาตําบล โดยกระบวนการประชาคมหมูบานในตําบล ท้ัง ๑๖ หมูบาน เพ่ือนํา
ปญหาความตองการของหมูบานมากําหนดเปนยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการนําแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกข้ันตอน  

การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง เปนการวางแผนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการการ
ทํางานใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีทุกภาคสวนสามารถเขารวมลงมือปฏิบัติในพ้ืนท่ีได  โดยใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  แผนการดําเนินงาน  และการติดตามประเมินผล ท่ีไดจัดทําข้ึนเปนแนวทางการพัฒนาทุกดาน 

เทศบาลตําบลพระซองหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) 
ของเทศบาลตําบลพระซอง จะเปนประโยชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลพระซอง เพ่ือใหการบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังจะมีสวนชวยแกไขปญหา 
และตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของประชาชน และขอขอบคุณทุกภาคสวนท่ีชวยใหการจัดทําแผน
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 
 

         เทศบาลตําบลพระซอง 
  พฤศจกิายน  255๙ 

 

คํานาํ 



สารบญั 

เรื่อง          หนา 

 สวนท่ี  1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน     ๑ 

 สวนท่ี  2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   ๕๐ 

 สวนท่ี  3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ๖๐ 

 สวนท่ี  4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ    ๘๒ 

 สวนท่ี  ๕ การติดตามและประเมินผล     ๑๙๗ 

 ภาคผนวก 
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สวนที ่1 
สภาพทั่วไปและขอมลูพืน้ฐาน 

 
1. ดานกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมูบาน 
  ท่ีตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลพระซอง  ท้ังหมด  16  หมูบาน  ไดแก 
        หมูท่ี  1  บานพระซอง   หมูท่ี  9  บานหนองยอ 

หมูท่ี  2  บานพระซอง   หมูท่ี  10  บานสองคอน 
หมูท่ี  3  บานพระซอง   หมูท่ี  11  บานดงอินํา 
หมูท่ี  4  บานพระซองนอย            หมูท่ี  12  บานทาจาํปา 
หมูท่ี  5  บานนาสีนวล   หมูท่ี  13  บานทาเจริญ 
หมูท่ี  6  บานนาเหนือ   หมูท่ี  14  บานทาวัด 
หมูท่ี  7  บานดงติ้ว   หมูท่ี  15  บานโพนแพง 
หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน                      หมูท่ี  16  บานนาทุงทอง    

 ตําบลพระซองตั้งอยูหางจากอําเภอนาแกไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2033 และ 2031 
ระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ  49  กิโลเมตร โดยมีอาณา
เขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ เขต ตําบลโคกหินแฮ  อําเภอเรณูนคร 
ทิศใต         "   เขต ตําบลนาคู   อําเภอนาแก 
ทิศตะวันออก        "  เขต ตําบลทาลาด  อําเภอเรณูนคร 
ทิศตะวันตก        "  เขต ตําบลนาเลียง  อําเภอนาแก 

 

ตําบลพระซองมีพ้ืนท่ีประมาณ  33  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,625  ไร 
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แผนทีต่าํบลพระซอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
 มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  เปนท่ีราบทุงนาและลาดเทไปทางทิศตะวันออก  โดยมีชุมชนหลักอยูท่ี
บานพระซอง  มีลําน้ําธรรมชาติ  ไดแก  ลําน้ําบัง  ลําน้ําหวยเชิง 
 
1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 

  ตําบลพระซอง มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 
ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ถึง 
เดือนกุมภาพันธ   
 

๑.๔ ลักษณะของแหลงน้ํา 
การประปา  
  - ประปาหมูบาน  จํานวน  12   แหง 

- มีการใชประปาสวนภูมิภาคในเขตชุมชน  นอกเขตจะใชประปาหมูบาน  หรือบอบาดาล 
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 แหลงน้าํธรรมชาต ิ
-  ลําน้ํา, ลําหวย  13 สาย 
-  บึง,หนองและอ่ืน ๆ 23   แหง 

 แหลงน้าํทีส่รางขึน้ 
  - เข่ือน(ก้ันตลิงพัง)  1 แหง (หมู 12) 

-  ฝาย/ทํานบ/ผนังเก็บน้ํา     15   แหง 
-  ครองสงน้ํา ม. 9, 10, 11, 15  ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร  
-  บอบาดาลเพ่ือการเกษตร จํานวน   ๔๔  บอ 
-  บอน้ําตื้น, บอโยก, สระน้ํา/บอขุด/บอตอก    820   แหง 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลตําบลพระซอง แบงการปกครองออกเปน 1๖  หมูบาน ประกอบดวย 
   หมูท่ี ๑ บานพระซอง นายไพวรรณ แสงแกว กํานันตําบลพระซอง 
   หมูท่ี ๒ บานพระซอง นายวีระพงษ แสงแกว ผูใหญบาน  
   หมูท่ี ๓ บานพระซอง นายฉัตยธนง พอชมภู ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 4 บานพระซองนอย นายวรพงษ พรมลังค ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 5 บานนาสีนวล นายเกรียงศักดิ์ ชุมปลา ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 6 บานนาเหนือ             นายสีหราช เพชรฤทธิ์ ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 7 บานดงติ้ว นายกองมะณี เสนาคํา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๘ บานบอดอกซอน นายรําไพ อินทรโสม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๙ บานหนองยอ นายเติน ศรีสุธรรม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 10   บานสองคอน นายกนกชัย โคตรทุมมา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 11   บานดงอินํา นายพรชัย อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 12 บานทาจําปา นายอนงลักษณ พอชมภู ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๓ บานทาเจริญ นายไพโรจน ขอดเมชัย ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๔ บานทาวัด นายไพวัน อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๕ บานโพนแพง นายชะโนด นักบุญ ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๖ บานนาทุงทอง นายประจวบ ชมุปลา ผูใหญบาน 

2.2 การเลอืกตั้ง 
 เทศบาลตําบลพระซองแบงเขตการเลือกตั้งเปน ๒ เขต มีจํานวน 1๖ หมูบาน  

ผูบรหิารเทศบาลตําบลพระซอง  มีผูคณะบริหาร  ๕  คน 
นายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายเสรี ไชยตนเทือก 

  รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายวิศิษฏ โกพลรัตน 
  รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายประยูร คัตถาวร 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  นายวิลาส โกพลรัตน 
  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพระซอง นายอนันต อินธิแสง 

จาํนวนสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลพระซอง มี  ๑๒ คน   
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3. ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

ประชากรท้ังสิ้น 7,3๘๕ คน แยกเปน ชาย 3,๖๑๒ คน หญิง 3,7๗๓ คน จํานวนครัวเรอืน 1,8๙๓
ครัวเรือน 

ขอมูลประชากร เทศบาลตําบลพระซอง  ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 255๙  จํานวนประชากร แยกราย
พ้ืนท่ี (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) 

 
หมูที ่ ชื่อหมูบาน เพศ รวม 

ชาย หญิง 
1 พระซอง ๒๐๓ ๒๔๒ 44๕ 
2 พระซอง ๑๖๑ ๑๘๐ ๓๔๑ 
3 พระซอง ๓๒๙ ๓๓๗ ๖๖๖ 
4 พระซองนอย ๒๖๘ ๓๐๗ 57๕ 
5 นาสีนวล 76 86 162 
6 นาเหนือ ๒๘๒ 269 55๑ 
7 ดงติ้ว ๑๙๕ ๒๐๕ 40๐ 
8 บอดอกซอน 286 ๓๑๔ 60๐ 
9 หนองยอ 129 131 260 

10 สองคอน ๒๐๙ ๒๐๐ 40๙ 
11 ดงอินํา ๓๔๘ ๓๓๕ 68๓ 
12 ทาจําปา ๓๓๘ ๓๔๗ 6๘๕ 
13 ทาเจริญ ๑๙๓ ๒๐๐ 39๓ 
14 ทาวัด ๒๔๕ 26๗ 51๒ 
15 โพนแพง 1๘๒ 16๗ 3๔๙ 
16 นาทุงทอง 1๖๘ ๑๘๖ 3๕๔ 

 รวมทัง้สิน้ ๓,๖๑๒ ๓,๗๗๓ 7,3๘๕ 
 
(ท่ีมา : จากงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนอําเภอนาแก พิมพวันท่ี ๔ มีนาคม 255๙) 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
การศึกษา 

  ศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  6  แหง 
                   1.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดโพธิ์ศรี   หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน 
                   2.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดสระโบกบัวทอง  หมูท่ี  9  บานหนองยอ 
                   3.  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน  วัดเหนือทาจําปา  หมูท่ี  12  บานทาจําปา 
                   ๔.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานพระซองนอย    หมูท่ี  4 
                   ๕.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานนาเหนือ     หมูท่ี  6 
                   ๖.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    บานดงอินํา    หมูท่ี   11 

  ระดบัประถมศกึษา    จาํนวน  6  แหง 
                    1.  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร  หมูท่ี  4  บานพระซองนอย 
                    2.  โรงเรียนบานนาเหนือ  หมูท่ี  6  บานนาเหนือ 
                    3.  โรงเรียนบานบอดอกซอน  หมูท่ี  8  บานบอดอกซอน 
                    4.  โรงเรียนบานหนองยอ  หมูท่ี  9  บานหนองยอ 
                    5.  โรงเรียนบานดงอินํา  หมูท่ี  11  บานดงอินํา 
                    6.  โรงเรียนบานพระซองนาเหนือ  หมูท่ี  12  บานทาจําปา 
ระดบัมธัยมศกึษา/อนปุริญญา    จาํนวน  2  แหง 
                1.  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา  หมูท่ี  4  บานพระซองนอย 
     2.   โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการนาแก 

4.2 สาธารณสขุ 
-   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  2 แหง 
-   สถานพยาบาลเอกชน (คลินิค)   2 แหง 
-   รานขายยาแผนปจจุบัน   2 แหง 
-   อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา    100% 

 

4.3 อาชญากรรม 
  ตําบลพระซองอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรพระซอง ประกอบกับแตละหมูบาน                     
มีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลังสําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสาร
ใหกับทางราชการทราบอยูตลอดเวลาทําใหปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีอยูในระดับนอย 

-  สถานีตํารวจ      1  แหง 
-  ปอมยามประจําหมูบาน     16    แหง 
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สถิตคิดทีีเ่กดิขึน้ในเขตตาํบลพระซอง 
 

ลาํดับที ่ ประเภทคด ี ป 255๗ ป 255๘ 
ป 255๙-
ปจจุบนั 

1 อาญา ๗๒ ๓๙ ๗ 
2 จราจร ๑ ๖ ๑ 

(ท่ีมา : สถิติคดีอาญา สถานีตํารวจภูธรพระซอง) 
บุคลากรดานความมัน่คง 
1. ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรพระซอง  จํานวน    2๓ นาย 
2. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน    ๕๐ คน 

4.4 ยาเสพตดิ 
  ตําบลหนองพระซองประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาจึงทําใหไมคอยมีปญหายาเสพติด  แต
เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรพระซองคอยสอดสองดูแลและหาเบาะแสผูกระทําผิด
อยูเปนประจํา ประกอบกับแตละชุมชนมีอาสาสมัครตํารวจบาน ชุดรักษาความสงบหมูบาน คอยเปนกําลัง
สําคัญในการแจงเบาะแสและขอมูลขาวสารใหกับทางราชการทําใหปญหายาเสพติดเบาบางลงตามลําดับ 

4.5 การสงัคมสงเคราะห 
  เทศบาลตําบลพระซองไดดําเนินการดานสังคมสงเคราะห ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประสานการ
รับบัตรผูพิการอีกท้ังยังมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานและมีระบบการดําเนินงานดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซ่ึงมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูดูแลผูสูงอายุ  (CareGiver)  
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ตําบลพระซองอยูหางจากท่ีวาการอําเภอนาแก  ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  
2033  และ  2031   ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร   หางจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต
ประมาณ   49  กิโลเมตร  และมีเสนทางคมนาคมในเขตตําบลแยกเปน 

- ถนนคอนกรีตรวมระยะทาง    3๑      กิโลเมตร 
- ถนนลาดยางรวมระยะทาง  20    กิโลเมตร 
- ถนนลูกรังรวมระยะทาง  12๘    กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟา 
 ไฟฟาเขาถึงทุกหมูบานแตยังไมครบถวนทุกหลังคาเรือน 

5.3 การประปา 
- ประปาหมูบาน  จํานวน  12   แหง 
- มีการใชประปาสวนภูมิภาคในเขตชุมชน  นอกเขตจะใชประปาหมูบาน  หรือบอบาดาล 

5.4 โทรศัพท 
  ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง มีการสื่อสารท่ีสําคัญ ไดแก ทางโทรศัพทบานและโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.1 การเกษตร 
ตําบลพระซอง มีพ้ืนท่ีกวางและอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํา
นา  เชน  ทํานา  สวนมะขาม  สวนยางพารา การประกอบอาชีพตามตาราง ดังตอไปนี้ 

อาชพี จาํนวนคน รอยละ 

เกษตรกรรม – ทํานา ๒,๔๙๔ ๕๐.๑๓ 

เกษตรกรรม – ทําไร ๒ ๐.๐๔ 

เกษตรกรรม – ทําสวน ๒ ๐.๐๔ 

(ท่ีมา : ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานระดับตําบล ตําบลพระซอง ป ๒๕๕๙) 

 6.2 การประมง 
  เกษตรกรตําบลพระซอง มีการเลีย้งปลาในบอ/สระ เพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน 

   6.3  การปศุสัตว 
  ตําบลพระซอง มีสัตวเลี้ยงท่ีสําคัญ ไดแก โค–กระบือ ไก เปด สุกร  

6.4  อุตสาหกรรม 
  ตําบลพระซอง ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีแตโรงงานอุตสาหกรรมกลาง เปนโรงสขีาวขนาดกลาง 
๑ แหง อุตสาหกรรมขนาดยอมในพ้ืนท่ีตําบลนั้น เปนโรงสีขาวขนาดเล็ก จํานวน  ๑๒  แหง 
6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลพระซอง 
  - รีสอรท ๒ แหง 
  - ปมน้ํามัน ๘ แหง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม  ๑  แหง 
       - โรงสีขนาดเล็ก ๑๒ แหง 
       - รานคา/รานซอมรถ/รานเสริมสวย ฯลฯ  ๙๔  แหง  
       - ตูเอทีเอ็ม  ๓  ตู 
  กลุมอาชีพตางๆ ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง 

       -  กลุมอาชีพ  35    กลุม     
       -  กลุมเกษตรกรตําบลพระซอง   15   กลุม 
       -  กลุมผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ํา     1  กลุม 
       -  กลุมทอผาพ้ืนเมือง,ผามุก    2   กลุม 
       -  กลุมอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน    2   กลุม 
     -   กลุมออมทรพัย          16    กลุม สมาชิก จํานวน      369 คน 
     -   กลุมกองทุนหมูบาน        16   กลุม สมาชิก  จํานวน  772 คน 
     -   กลุมฌาปนกิจศพ           15   กลุม สมาชิก จํานวน         2,130 คน 
     -   กลุมเยาวชน          6    กลุม สมาชิก จํานวน     57 คน 
       -   ลูกเสือชาวบาน               2        รุน       สมาชิก  จํานวน           326 คน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
 เทศบาลตําบลพระซอง แบงการปกครองออกเปน 1๖  หมูบาน ประกอบดวย 
   หมูท่ี ๑ บานพระซอง นายไพวรรณ แสงแกว กํานันตําบลพระซอง 
   หมูท่ี ๒ บานพระซอง นายวีระพงษ แสงแกว ผูใหญบาน  
   หมูท่ี ๓ บานพระซอง นายฉัตยธนง พอชมภู ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 4 บานพระซองนอย นายวรพงษ พรมลังค ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 5 บานนาสีนวล นายเกรียงศักดิ์ ชุมปลา ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 6 บานนาเหนือ             นายสีหราช เพชรฤทธิ์ ผูใหญบาน 
   หมูท่ี 7 บานดงติ้ว นายกองมะณี เสนาคํา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๘ บานบอดอกซอน นายรําไพ อินทรโสม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี ๙ บานหนองยอ นายเติน ศรีสุธรรม ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 10   บานสองคอน นายกนกชัย โคตรทุมมา ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 11   บานดงอินํา นายพรชัย อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 12 บานทาจําปา นายอนงลักษณ พอชมภู ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๓ บานทาเจริญ นายไพโรจน ขอดเมชัย ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๔ บานทาวัด นายไพวัน อินทรกอง ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๕ บานโพนแพง นายชะโนด นักบุญ ผูใหญบาน 
  หมูท่ี 1๖ บานนาทุงทอง นายประจวบ ชุมปลา ผูใหญบาน 
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
 

 (1) บานพระซอง หมูที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด    ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(2) บานพระซอง หมูที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด            ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(3) บานพระซอง หมูที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด         ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(4) บานพระซองนอย หมูที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด       ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 
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(5) บานนาสีนวล หมูที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด       ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๔ ~ 
 

(6) บานนาเหนอื หมูที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 
 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

            ไร               กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร               กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๕ ~ 
 

(7) บานดงติ้ว หมูที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด       ไร 
 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๖ ~ 
 

(8) บานบอดอกซอน หมูที่ 8 มีพื้นที่ทั้งหมด       ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๗ ~ 
 

 
(9) บานหนองยอ หมูที่ 9 มีพื้นที่ทั้งหมด       ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๘ ~ 
 

(10) บานสองคอน หมูที่ 10 มีพื้นที่ทั้งหมด         ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๑๙ ~ 
 

(11) บานดงอินํา หมูที่ 11 มีพื้นที่ทั้งหมด           ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๐ ~ 
 

(12) บานทาจําปา หมูที่ 12 มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๑ ~ 
 

(1๓) บานทาเจริญ หมูที่ 1๓ มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๒ ~ 
 

(1๔) บานทาวัด หมูที่ 1๔ มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๓ ~ 
 

(1๕) บานโพนแพง หมูที่ 1๕ มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๔ ~ 
 

(1๖) บานนาทุงทอง หมูที่ 1๖ มีพื้นที่ทั้งหมด        ไร 

ประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 
ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน      ครัวเรือน 

   ไร     กก./ไร          บาท/ไร            บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร             กก./ไร       บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทํา
สวน 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร                 บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
 ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

สวน. ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.3) ทําไร ไรออย 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

ไรขาวโพด 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

  ไรมันสาํปะหลัง 
 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
.................................. 

ครัวเรือน 
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๒๕ ~ 
 

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  (1) บานพระซอง หมูที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
 

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

~ ๒๖ ~ 
 

 (2) บานพระซอง หมูที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด          ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๒๗ ~ 
 

(3) บานพระซอง หมูที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 
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(4) บานพระซองเหนือ หมูที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด           ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

~ ๒๙ ~ 
 

 (5) บานนาสนีวล หมูที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 
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(6) บานนาเหนือ หมูที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 
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(7) บานดงติ้ว หมูที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 
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 (8) บานบอดอกซอน หมูที่ 8 มีพื้นที่ทั้งหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 
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(9) บานหนองยอ หมูที่ 9 มีพื้นที่ทั้งหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

~ ๓๔ ~ 
 

 (10) บานสองคอน หมูที่ 10 มีพื้นที่ทั้งหมด            ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

~ ๓๕ ~ 
 

(11) บานดงอินํา หมูที่ 11 มีพื้นที่ทั้งหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

~ ๓๖ ~ 
 

(1๒) บานทาจําปา หมูที่ 12 มีพื้นที่ทั้งหมด               ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๗ ~ 
 

 (1๓) บานทาเจริญหมูที่ 1๓ มีพื้นที่ทั้งหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๘ ~ 
 

(1๔) บานทาวัด หมูที่ 1๔ มีพื้นที่ทั้งหมด             ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๙ ~ 
 

(1๕) บานโพนแพง หมูที่ 1๕ มีพื้นที่ทั้งหมด              ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๐ ~ 
 

(1๖) บานนาทุงทอง หมูที่ 1๖ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้
แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้าํฝนทีใ่ชในการทาํการเกษตร ปรมิาณน้าํฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีผ่านมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุเพยีงพอ ไมเพยีงพอ 

3.1) ปรมิาณน้าํฝน     

แหลงน้าํ 

ทางการเกษตร 

ลาํดบั 

ความสาํคญั 

ความเพยีงพอของน้าํเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป 

การเขาถงึแหลงน้าํการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืน

ทีเ่ขาถงึฯ 

3.2) แหลงน้าํธรรมชาต ิ
1. แมนํ้า       
2. หวย/ลําธาร        
3. คลอง       
4. หนองนํ้า/บึง        

5. นํ้าตก       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหลงน้าํทีม่นษุยสรางขึน้ 
1. แกมลิง       
2. อางเก็บนํ้า       
3. ฝาย       
4. สระ       

5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) ……………………. 

6.2). 
6.3) . 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ ๔๑ ~ 
 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 (1) บานพระซอง หมูที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้
 

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 (2) บานพระซองทอง หมูที่ ๒ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

  

 



 
 

~ ๔๒ ~ 
 

 (3) บานพระซอง หมูที่ ๓ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 (4) บานพระซองนอย หมูที่ ๔ มีพื้นที่ทัง้หมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๓ ~ 
 

 (5) บานนาสีนวล หมูที่ ๕ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (6) บานนาเหนือ หมูที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๔ ~ 
 

 (7) บานดงติ้ว หมูที่ ๗ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (8) บานบอดอกซอน หมูที่ ๘ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๕ ~ 
 

 (9) บานหนองยอ หมูที่ ๙ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 (10) บานสองคอน หมูที่ ๑๐ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

~ ๔๖ ~ 
 

 (11) บานดงอินํา หมูที่ 1๑ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 (12) บานทาจําปา หมูที่ 1๒ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๗ ~ 
 

 (1๓) บานทาเจริญ หมูที่ 1๓ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

  

  

 (1๔) บานทาจําปา หมูที่ 1๔ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถงึ 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๘ ~ 
 

 (1๕) บานโพนแพง หมูที่ 1๕ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

  

 

 (1๖) บานนาทุงทอง หมูที่ 1๖ มีพื้นที่ทั้งหมด                ไร   
 มีแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)ดังนี ้

แหลงน้าํ ไมม ี

ม ี ทัว่ถงึหรอืไม 

เพยีงพอ ไมเพยีงพอ ทัว่ถงึ ไมทัว่ถงึ 
รอยละของครวัเรอืนที่

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอนํ้าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) บอนํ้าตื้นสวนบุคล. 
4.6.2) . 
4.6.3) . 

  
 

  
 

  
 

 
 
8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
  -ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
  -วัด / สํานักสงฆ  12 แหง 
 
 
 



 
 

~ ๔๙ ~ 
 

 8.2 ประเพณีและงานประจําป  
  ตําบลพระซองงานประเพณีสําคัญประกอบดวยบุญมหาชาติ บุญขาวประดับดิน และบุญกฐินและ
การจัดงานประเพณีในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเขาพรรษา และมีประเพณีท่ีโดดเดน คือ ประเพณีแขงขันเรือ
ยาว 
 8.๓ สนิคาพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
  ขาวฮางงอก , กระติ๊บขาว , หมอนมะยม 

9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
    - ตําบลพระซองมีบอเกลือสินเธาว  อยูท่ีหมูท่ี  4  บานพระซองนอย 

 



[พมิพช่ื์อเร่ืองเอกสาร] 
 

งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง หนา 50 
 

 



~ ๕๐ ~ 

 

สวนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.255๘-2560) 

1.1 สรปุสถานการณการพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบกิจายงบประมาณ 
ตามท่ีเทศบาลตําบลพระซอง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.

2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลไดใช
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานใหรวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

ท้ังนี้  เทศบาลตําบลพระซองไดดําเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ สามารถสรุป
ไดดังนี้  

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2558-2560) 
 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการ 

ที่ไดปฏบิตั ิ

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความ

ม่ันคง 
55 35 

63.64 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 2 15.38 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
45 12 

26.67 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
19 7 

36.84 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 46 28 60.87 

รวม 178 84 47.19 
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แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2559-2561) 
 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการ 

ที่ไดปฏบิตั ิ

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความ

ม่ันคง 
73 29 

39.73 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 14 - 0.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
40 19 

47.5 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดลอม 
34 7 

20.59 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 85 45 52.94 

รวม 246 100 40.65 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการ 

ทีน่าํมาตัง้ในเทศ

บัญญตั ิ

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 54 33 73.33 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 13 3 23.08 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 
75 62 

82.67 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอม 
34 7 

20.59 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 92 19 20.65 

รวม 268 124 46.27 
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การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

ตั้งงบประมาณ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 1,050,846 951,780 948,700 10,795,600 

งบบุ คลากร (หมวด เงิน เดือน 

คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว 

10,082,160 11,651,968 12,390,694 16,860,520 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบคา

แทน ใชสอยและวัสดุและหมวด

คาสาธารณูปโภค 

9,843,410 11,197,582 10,285,106 10,514,780 

งบลงทุน 552,000 3,434,600 3,610,000 4,587,400 

งบรายจายอ่ืน - - - 15,000 

งบเงินอุดหนุน 3,547,000 3,563,000 3,593,000 2,944,000 

งบประมาณทั้งสิน้ 25,075,416 30,798,930 30,827,500 45,717,300 
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การเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

รายจาย ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

งบกลาง 834,270.32 709,659 888,346.47 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง

ประจํา และคาจางชั่วคราว 

8,565,654.83 9,569,268.03 10,065768.05 - 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช

ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค า

สาธารณูปโภค 

9,966,001.50 9,863,315.67 10,377,015.82 - 

งบลงทุน 528,222 189,800 2,716,753.25 - 

งบรายจายอ่ืน 728,905.99 692,325 12,000 - 

งบเงินอุดหนุน 3,547,000 3,383,000 3,224,000 - 

งบประมาณทั้งสิน้ 24,060,054.64 24,407,367.70 27,338,759.33 - 

 
1.2 การประเมนิผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ 
  ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป  

 ซ่ึงแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   
1. เชงิปริมาณ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
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โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จํานวน   ๔๒๕  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๖๕  โครงการ    

คิดเปนรอยละ  ๑๕.๓๐ 
เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา

รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50  

   

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2558 
    แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการท่ีบรรจใุนแผน   จํานวน   ๑๗๘  โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๘๔  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๗.๑๙ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   ๒๔๖ โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๑๐๐  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๐.๖๕ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

  
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2560-2562) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   ๒๖๘ โครงการ 
    บรรจุไวในเทศบัญญัติ     จํานวน  ๑๒๔  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๔๖.๒๗ 

เทศบาลตําบลพระซองสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคนอยกวา
รอยละ50ของโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินมากเกินไปแตเนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําใหไม
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สามารถจะดําเนินการไดตามแผนพัฒนาทองถ่ินไดเกินกวารอยละ 50 แต
สามารถดําเนินการไดมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา 

1.3 การประเมนิประสิทธผิลของแผนพฒันาประจําปเชงิคณุภาพ  

  เทศบาลตําบลพระซอง ไดดําเนินการพัฒนาตามแผนโครงการตางๆ ทําใหการพัฒนาหมูบานใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพระซอง มีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน มีการพัฒนาในดานตางๆดังนี้ 

1. ดานบริหารท่ัวไป 
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

 - การบริหารท่ัวไป การบริหารบคุคล และการบริหารงานคลัง 

 - การจัดเก็บขอมูลในการวางแผนพัฒนา และจัดทํางบประมาณ 

 - การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 

 - การจัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ 

 - ดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

 - การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 - กิจการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  ดานบริการชุมชนและสังคม 

 2.1 แผนงานการศึกษา 

  - สงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  - อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  - อุดหนุนโรงเรียนในระบบประถมศึกษา 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

  - จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

  - จัดซ้ือสารเคมีเพ่ือควบคุมปองกันและกําจดัยุงลาย 

  - จัดซ้ือน้ํายาเคมีเพ่ือตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน 

  - จัดซ้ืออุปกรณเพ่ือคัดกรองโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง 

 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  - ใหการสนับสนุนผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป 

  - อุดหนุนเด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาส และสงเคราะหผูปวยเรื้อรัง 

 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

  - การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล 

  - กอสราง ปรับปรุงถนนภายในหมูบาน 

  - จัดหาฝาปดรองระบายน้ํา 

  - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือการซอมบํารุงและปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสม 

  - กอสรางและตอเติมอาคาร เพ่ือใชในกิจการสาธารณประโยชน 
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 2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  - อุดหนุนกลุมอาชีพ  

  - จัดฝกอบรมกลุมอาชีพ 

  - อุดหนุนผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูดอยโอกาส 

  - จัดซ้ือครุภัณฑ,ท่ีดินเพ่ือมอบใหราษฎรไดใชประโยชน 

 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  - จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 

  -จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนระดับตําบล 

  - อุดหนุนประเพณีทองถ่ิน 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  - จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือการซอมแซมและปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสม 

  - กอสรางและปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี 

4. ดานการดําเนินการอ่ืนๆ 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

  - ตามขอผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย,เงินสํารองจายไวใชในกิจกรรมท่ีไมสามารถคาดการณไว

ลวงหนา 

 
2.  ผลทีไ่ดรบัจากการดาํเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2557 – 2560 

 2.1 ผลที่ไดรบัหรือผลทีส่ําคญั 
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ืองไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพื่อ

แกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนา เพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซึ่ง

ผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ืองนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมนี้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

2.  ประชาชนมไีฟฟาใชทุกครัวเรือน 

3.  ประชาชนมีถนนใชในการสญัจรไปมาไดสะดวก 

4.  น้ําไมทวมขังในหมูบานของประชาชน 

5.  ประชาชนมนี้ําเพื่อทําการเกษตร 

6.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   

7.  เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

8.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงนิชวยเหลือเบี้ยยังชพีทุกคน 

9.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเร่ืองที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 

10.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัยตางๆ  

11. ปญหาโรคไขเลือดออกและโรคติดตอในพื้นที่ลดลง 

12. ขยะในชุมชนมวีิธีการจัดการที่ถูกตอง ทําใหชุมชนสะอาดเปนระเบียบ 
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13. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข การปองกันภัย และการฝกอาชีพตางๆ 

14. ประชาชนและเยาวชนไดเลนกีฬาตานภัยยาเสพติด 

15. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 

2.2  ผลกระทบ 
1. การกอสรางถนนเพิ่มข้ึนในเขต อบต.  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําให อบต.ตองเรง

กอสรางรางระบายน้ําเพิ่มข้ึนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

2. การพัฒนาของเทคโนโลยี Internet เจริญข้ึน สงผลทําใหเด็กและเยาวชนติดเลนเกมส ไมสนใจตั้งใจเรียน

หนังสือ  

3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ 

4. การแพรระบาดของยุงลาย ทําใหเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ สงผลใหประชาชนปวยเปนไขเลือดออก 

5. ประชาชนวัยแรงงานออกไปทํางานตางถ่ิน ไปทาํงานที่เมืองหลวง ตางประเทศ สงผลใหขาดความอบอุนใน

ครอบครัว 

 

3.  สรปุปญหาอุปสรรคการดาํเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
   

 ปญหา 
 1. งบประมาณมีไมเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการเพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชน 

ในพื้นที ่

 2.  ผูนําชุมชนและประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของ เทศบาล กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ 

สั่งการของทางราชการ 

 3.  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทนัสมัย 

 4.  ประชาชนตองทาํงานเพื่อเลีย้งชีพและออกไปทํางานนอกเขต เทศบาลทาํใหการเขารวมกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ ของ เทศบาล ประชาชนเขารวมนอย โดยเฉพาะฤดูกาลทาํนาและทาํการเกษตร 
 

 อุปสรรค  
 1. เทศบาลสามารถดําเนนิการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดเทานัน้ 

 2. งบประมาณของเทศบาลไดนาํไปอุดหนนุหนวยงานอ่ืน ทําใหมีงบประมาณในการดาํเนินงานแกไขปญหาของ

ประชาชนในพื้นที่ลดลง 
 

 แนวทางการแกไข 

1. จัดทําโครงการเกินศักยภาพของเทศบาล เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที ่

2.  จัดทําโครงการฝกอบรมและประชาสัมพนัธใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสัง่การของทาง

ราชการใหกับผูนาํชุมชนและประชาชนอยางตอเนื่อง 

3.  ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ในการปฏิบัตใิหเพียงพอ 
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4.  ขอความรวมมือใหผูนําชุมชนและจัดรถประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมกิจกรรมและโครงการ เทศบาล ให

ทั่วถึงทุกหมูบาน 

๒. ผลที่ไดรบัจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ไดรบัหรือผลทีส่ําคญั 
 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหา

ใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนซ่ึงผลจาก
การดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในแตละหมูบาน เชน ถนน ไฟฟา ทอระบายน้ํา 
2.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
3.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4.  ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัยตางๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
6. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
7. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยความ

สะดวก 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีไดมาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
5. ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการดําเนินงานของเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซ่ึงการดําเนินงานนั้นสงผล

กระทบตอชมุชนในเขตเทศบาล เชน (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไมโอนงบประมาณตามประมาณท่ีตั้งรับไว  ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการตางๆตามท่ีบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย)การกอสรางถนนไมสิ้นสุดโครงการ 
ทําใหเกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

๓. สรปุปญหาอุปสรรคการดาํเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข  

    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปญหา 

๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซ่ึงความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
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๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได 
6) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
7) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยี
ในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
 
๓)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี 
4)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
    

 แนวทางการแกไข 
  (๑)  การดาํเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน 

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามปกลาวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตองในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓)  เจาหนาท่ีเทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเทศบาล 
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สวนที ่๓ 
ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
๑. ความสมัพนัธระหวางแผนพฒันาระดับมหาภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป 
          ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร 

 ๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  

 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  

 ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๒ 

วสิยัทศัน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ี

นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึด

หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู

รวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพฒันาประเทศ 

 ๑. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐  

  (๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ 

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลารสรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ 

ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวา

รอยละ ๔.๐ ตอป) 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

  (๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

  (๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 

 

  



~ ๖๑ ~ 

          ๓. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  (๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

 ๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 

  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  (๕) มีการบริหารจัดการใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทาน 

 ๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

  (๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 

     (๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

 

กรอบยทุธศาสตรแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๒ 

ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตรหลกั ดังน้ี 

 ๑.ยุทธศาสตรการเสรมิสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ๒.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้าํในสังคม 

 ๓.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 ๔.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ๕.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 ๖.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 ๗.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

 ๘.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 ๙.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 ๑๐.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภมูิภาค 

 

๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุมจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวัด 

ยุทธศาสตรการพฒันากลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมจังหวดั “ สนุก” 
ประกอบดวย   สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร   

วสิยัทศัน  

“ สังคมเขมแข็ง เกษตรนําการพัฒนา เสนทางการคา การทองเท่ียว สูประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต”  

เปาประสงครวม  

        “สงัคมเขมแขง็ เกษตรกาวหนา การคามัง่คัง่  ทองเทีย่วยัง่ยนื” 

ประเดน็ยทุธศาสตรการพฒันา  ๔  ดาน  ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๑ : เพ่ิมมลูคาผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๒ : การพัฒนาและเช่ือมโยงการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๓ : การพัฒนาการคา ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานและจีนตอนใต 



~ ๖๒ ~ 

          ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี ๔ : การพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑.๔ ยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจงัหวดั 

กรอบยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่   

วสิยัทศันองคกรปกครองสวนทองถิน่ จงัหวดันครพนม 

         วสิยัทศัน      

 “เมอืงนาอยู เศรษฐกจิสูอาเซยีนและจนีตอนใต  ภายใตปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

  

        พนัธกจิ  
๑. สงเสริมภมูิปญญาทองถ่ินและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. พัฒนาเครือขายระบบคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดลอม และระบบปองกัน 

   และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการทองเท่ียว  

๔. พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา  

   ศิลปวัฒนธรรม  และจารตีประเพณี   
๕. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานรวมท้ังการสงเสริมดานการตลาดแกสินคาการเกษตร  

๖. ปองกัน บําบัด แกไข ปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม  

๗. อนุรักษ และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหยัง่ยืนโดยมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

๘. พัฒนาและสงเสรมิ/สนับสนุนความสัมพันธ กับประเทศเพ่ือนบาน 

   

เปาประสงค   
  ๑. ประชาชนมีอาชีพ และมรีายได ในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  

๒. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย  

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

๔. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุกๆ ดาน  

๕. ลดปญหามลภาวะเปนพิษ และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยูอยางสมดลุ และยั่งยืน  

๖ ประชาชนในทองถ่ินมีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 

      ประเดน็ยทุธศาสตรการพฒันา   
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาการคาผานแดน  

๕. ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ 

๖. ยุทธศาสตรเมืองนาอยู 
 

 

 

 

  

 

 



~ ๖๓ ~ 

ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันา ๖ ดาน  
๑. ยทุธศาสตรการพฒันาทรพัยากรมนษุย   

    แนวทางการพฒันา  

        ๑   สงเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอยโอกาส 

         ๒   สงเสรมิสนับสนุนดานการกีฬา และนันทนาการ  

        ๓  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
         ๔  สงเสรมิสนับสนุนคณุธรรม จรยิธรรม และสถาบันครอบครัว  

         ๕  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๖  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๗  การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษ 

  ๘  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๙  การสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 

๒. ยทุธศาสตรการพฒันาและสงเสรมิการทองเทีย่ว 
     แนวทางการพฒันา 

๑. สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน ประวัติศาสตร การ
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

๒. สงเสริมการยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวสรางความระทับ
ใจแก  
นักทองเท่ียวและผูมาเยือนนครพนม 

     ๓.  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

     ๔.  บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ิน 

     ๕.  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ดานการทองเท่ียว  

                ๖.  พัฒนาแหลงทองเท่ียวและเช่ือมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุมจังหวัด และ  

ประเทศเพ่ือนบาน            

            ๗  สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 ๘  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูแหลงทองเท่ียว 

 

๓. ยทุธศาสตรการพฒันาการเกษตร และอตุสาหกรรมการเกษตร 

     แนวทางการพฒันา  

๑ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใหมีน้ําเพ่ือการเกษตร และเพียงพอตอ
การอุปโภค บริโภค 

๒ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการแหลงน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและ
ขยายพ้ืนท่ีชลประทาน 

              ๓.  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินคาทางการเกษตร และวิสาหกิจ ชุมชน  

     ๔.  พัฒนาสินคาเกษตรสูอุตสาหกรรมการเกษตร 

     ๕.  สงเสริมใหมีการใชและพัฒนาสินคาทางการเกษตรในทองถ่ิน  

      ๖.  สงเสริมการจัดใหมีตลาดกลางสินคาการเกษตร และสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือตอรองราคา          

             ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตรใหมีคุณภาพ 
๘  สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 



~ ๖๔ ~ 

๔. ยทุธศาสตรการพฒันาการคาชายแดน 
     แนวทางการพฒันา  

๑  สงเสริมการการจดักิจกรรมทางวัฒนธรรมการทองเท่ียว การตลาด การคาและการลงทุนในภูมิภาค    
๒  พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดนผานจดุผอนปรน 

๓  สงเสริมใหผูประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบาน 

๔  สงเสริมการขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจเอกชน การคา การลงทุนภายใตประโยชนรวมกันของกรอบความ

รวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 

๕  สงเสริมความเขมแข็งของ SME ไทยสูการเปนประชาคมอาเซยีน 

๖  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมคีุณภาพ  
 

๕. ยทุธศาสตรการปรบัสมดลุและเพิม่ประสทิธภิาพ การบรหิารจดัการภาครฐั 
     แนวทางการพฒันา      

๑ มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

ราชการเพ่ือใหบริการประชาชน 
๒ พัฒนาระบบรับเรื่องและแกไขปญหารองทุกขของประชาชน สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมสีวนรวมภาค

ประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ 

๓ บริหารงานโดยการบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  สวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๔  สนับสนุนใหมีการระดมความคดิเห็นจากทุกภาคสวนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดแผนพัฒนากับภาคสวนตางๆ 

สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สวนราชการ หนวยงาสน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผนและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา   

๕ พัฒนาระบบฐานขอมลูและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
๖ เผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆ เพ่ือเขามสีวนรวมรวมท้ังเพ่ือสนับสนุนใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตดิตาม

ประเมินผล   

 
๖. ยทุธศาสตรการพฒันาเมอืงนาอยู 

      แนวทางการพฒันา  

๑.  สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายนํ้า สะพาน โครางสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
๒.  พัฒนาและปรบัปรุงระบบผังเมือง 

๓.  สงเสริมการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ปายบอกทาง ไฟสองทางจราจร ขยายเขตไฟฟา ประปาอยางท่ัวถึง  

๔.  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

๕.  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

๖.  การปองกันและรักษาโรคติดตอ และไมติดตอแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 

๗.  พัฒนาและสงเสริมจดัการขยะมูลฝอย นํ้าเสยี และมลพิษในชุมชน 

๘.  สงเสริมการฟนฟู และบําบัดสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙  สงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการพาณิชย  
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ยุทธศาสตรการพฒันาจงัหวดันครพนม 
 วสิยัทัศน 

“เมืองนาอยู ประตูเศรษฐกิจสูอาเซียนและจีนตอนใต – ตะวันออก”  
เปาประสงครวม 

  “เมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกจิ 5 ดาน 
 ๑. ดานเศรษฐกิจ 

 ๑.๑ สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหจังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ และประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก ควบคูกับการสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ 

ในดานท่ีจังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ สงเสริม

การทองเท่ียวใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 ๑.๒ การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือให

นครพนมหลุดพนจากจังหวัดท่ีประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ําไปสูจังหวัดท่ีประชาชน 

มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพนความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และใชนวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. ดานสังคม  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   สุขภาพดี ไดรับโอกาสทางการ
รักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน ยกระดับไปสูการรองรับสังคมผูสูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและ
สถานศึกษาคําคณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีม่ันคงในทองถ่ินบานเกิด โดยใชหลักศาสนาอัตลักษณ
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนแกนการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือนําไปสูการมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียง
และมีคุณธรรม 
  ๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสูการเปน “เมืองพัฒนาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมปลอด

มลพิษ การบริหารจัดการตนแบบแหงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”ดวยการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๔. ดานการจัดการ   มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และ

ประชาชน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยควบคูกับการสงเสริมหลักธรรมาภิบาลองคกรใหโปรงใส 

 ๕. ดานความมัน่คง เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนท่ีชายแดนมีความ
ม่ันคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน ประเด็นยุทธศาสตร
การพฒันาจังหวดันครพนม ๖ ยุทธศาสตร 

๑. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. การพัฒนาการคาและการลงทุน 

๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน 

๕. การรักษาความม่ันคงชายแดน 

๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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๒. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น   

วสิยัทัศนเทศบาลตาํบลพระซอง 

 “ เกษตรกรกาวหนา เศรษฐกจิรุงเรอืง เมืองนาอยูอยางยั่งยนื” 

เปาประสงค 

 " ผลผลติเพิม่ สงเสรมิการคา พัฒนาการศกึษา อนรุักษศลิปวฒันธรรม นําสงัคมสูอาเซยีน" 

พันธกจิ 

 1. สงเสริมปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิตสินคา การพัฒนาสงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ 

สงเสริมการทองเท่ียว จัดหาแหลงกระจายสินคาทางการเกษตร 

 2. การปองกัน รักษาความปลอดภัย  สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

 3. สรางเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การปองกันโรคติดตอ รักษาความสะอาด การกําจัดขยะ 

รักษาแหลงน้ํา รักษาสิ่งแวดลอม  

 4. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 5. กอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กอสรางสาธารณสถาน   

ยุทธศาสตรการพฒันาเทศบาลตาํบลพระซอง 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

แนวทางการพฒันา  

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

  1.1 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดานการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

  1.3 รณรงค ปองกัน แกไข ปญหายาเสพติด 

  1.4 สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  1.5 สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับสังคม 

  1.6 สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  2.1 สงเสริมสนับสนุน อุดหนนุ การสรางอาชีพ  กลุมอาชีพ 

  2.2 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 

  2.3 สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางการคาขาย แลกเปลี่ยน 
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  2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียว 

  ๒.๖ สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน โดยวิธีการสหกรณเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 
 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  3.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพ 

  3.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทุกระดับ 

  3.4 เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 

  3.5 กอสราง จัดหา พัฒนาปรับปรุง สาธารณสถาน 

  3.6 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  

  4.1 รณรงค ปองกันแกไข ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 

  4.2 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

  4.3 สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 

  4.4. รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาสิ่งแวดลอม 

  4.5 การรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล  
  

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  5.1 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา 

ประปา   

  5.2 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน 

บอน้ํา  

  5.3 กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา 

ศาลาเอนกประสงค ฯลฯ 

  5.4 การจัดการผังเมืองรวม 

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของตําบล  (SWOT) 
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลพระซอง  โดยการใชเทคนิค   SWOT analysis 

 1.จดุแขง็ (Strength) 

  1.1 มีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  คือ  ขาว ยางพารา ยาสูบ ขาวโพด   ถ่ัวลิสง 
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  1.2 มีองคหลวงพอพระซอง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

  1.3 มีระบบจัดสรรน้ําใหแกเกษตรกร เชน  สถานีสูบน้ําดวยกระแสไฟฟาบานหนองยอ 

  1.4 มีสินคา  otop  ระดับตําบล คือ  กลุมปลูกขาวหอมมะลิ,ผลิตปุยชีวภาพ,กลุมผลิตขางฮางงอก 

  1.5 มีประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนเมือง เปนเอกลักษณของตนเอง ของชนเผาพ้ืนเมืองไทยกะเลิง 

 2.จดุออน (Weakness) 

  2.1 แหลงน้ําไมเพียงพอ และเสื่อมสภาพ 

  2.2 ทรัพยากรดิน ขาดความอุดมสมบูรณ ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

  2.3 ขาดระบบชลประทาน และการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2.4 ขาดระบบการจัดการดานตลาด ท่ีจะรองรับผลผลิตทางการเกษตร 

  2.5 ระบบสาธารณูปโภค ยังไมเพียงพอ และยังไมท่ัวถึง 

  2.6 การรวมกลุมขององคกรยังมีนอย และไมเขมแข็ง 

  2.7 การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ยังมีนอย 

  2.8 ความมีระเบียบวินัยและความสํานึกสวนรวม  ยังมีนอย 

 3. โอกาส  (Opportunity) 

3.1 มีกลุมกองทุนเงินหมุนเวียนในหมูบาน  สําหรับใหประชาชนในหมูบานไดกูยืมเพ่ือใช
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

3.2 มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในชุมชน   เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายสินคาสําหรับชุมชนใน
ราคายอมเยา 

3.3 มีกลุมฌาปนกิจศพในชุมชน  เพ่ือใหประชาชนในหมูบานรูจักการออม 

 3.4 มีกลุมเงินกองทุนแกไขปญหาความยากจน (กขคจ.)    

  3.5 มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีไมไดใชประโยชน  ท่ีสามารถจะพัฒนาปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะ

และสนามกีฬาประจําตําบล 

  3.6 มีประเพณีแขงเรือยาวประเพณีประจําป  ประเพณีสงกรานต   ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว

ประจําตําบล 

  3.7 มีกลุมองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งในตําบล เชน   อสม. อปพร. เพ่ือชวยเหลือและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 4.อุปสรรค (Threates) 

  4.1 น้ําทําการเกษตรไมเพียงพอและท่ัวถึง 

  4.2 น้ําท่ีใชในการอุปโภคและบริโภคไมเพียงพอทุกครัวเรือน 

  4.3 กลุมอาชีพท่ีจัดตั้งยังไมเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

  4.4 เกิดปญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง น้ําทวม ทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนา 

  4.5 ราษฎรขาดการสงเสริมอาชีพจากภาครัฐ 

  4.6 เกษตรกรยังทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ทําใหไดผลผลิตต่ํา 

  4.7 ตลาดสินคาทางการเกษตรท่ีจะรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีนอย 

  4.8 ประชาชนยังขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัย 

  4.9 ไมมีสภาวัฒนธรรมในตําบลท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
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  4.10 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ยังมีนอย เชน การจัดเวที

ประชาคม การจัดเวทีประชาธิปไตย 

๓.๒ การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่กีย่วของ 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 ประชาชนตองการเสนทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  1.2 ไฟฟาสองสวางทางและท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด 
  1.3 รางระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิดการอุดตันทําใหมีน้ําขังเปนบางจุด 
  1.4 แหลงน้ําในการเกษตรไมพอเพียงในชวงฤดูแลงและน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคและยัง
ไมไดมาตรฐาน 
 2.ดานเศรษฐกจิ 

      ๒.1 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุอาชีพ 

อยางเขมแข็งและขาดแหลงเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 

        ๒.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา เนื่องจากตองผานพอคาแมคาคนกลาง 
 3.ดานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

                   3.1 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมคอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมคอยมีผู
สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4.ดานสิ่งแวดลอม 

        4.1 ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
         4.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

                                5.ดานสังคม 
         ๕.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
         ๕.2 เกิดสาธารณภัยข้ึนบอยครั้งทําใหทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย 
       6.ดานสาธารณสุข 
         6.1 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 7.ดานสงเสริม  การเมือง  การบริหาร  การปกครอง  การบริหารจัดการ 
  7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
  7.2 ขาดอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
  7.3 ประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนากับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ (แบบ ยท. 01) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 

20ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

่  

ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรดานการสรา

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการ

สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร

ดานความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร

ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบ 

 

ยุทธศาสตรการ

สรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร

ดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี

การวิจยัและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร

การเสริม 

สรางและ

พัฒนา

ศักยภาพทุน

 

ยุทธศาสตร

ดานการ

เติบโตที่เปน

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพื่อการ

 

ยุทธศาสตร

ดานการ

ตางประเทศ 

ประเทศเพื่อน

บาน และ

ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร

ดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิ

บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

ภาคเมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร

การสราง

ความเปน

ธรรมลด

ความเหล่ือม

้ํ ใ สั  

การพัฒนาและเชื่อมโยงการ

ท�องเที่ยว 

 

เพิ่มมูลค�าผลผลิตทาง

การเกษตร และพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตร 

การพัฒนาสังคมให�

เข�มแข็งและอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาการค�า 

ความสัมพันธ�กับประเทศ

เพื่อนบานและจีนตอนใต 

การพัฒนาการค�าและการลงทุน 

 

การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 

การรักษาความมั่นคง

ชายแดน  

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตเพื่อสร�าง

ความสขอย�างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. 

 

-แผนงานสร�างความ

เข�มแข็งชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย� 

-แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมฯ 

 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสังคมสงเคราะห� 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

-แผนงานสร�างความ

เข�มแข็งของชมชน 

 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

-แผนงานการพาณิชย� 

 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษย� 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาและส�งเสริม

การท�องเที่ยว 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาการค�าผ�าน

แดน 

ยุทธศาสตร�การ

ปรับสมดุลและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การ

บริหารจัดการ

 

ยุทธศาสตร�เมืองน�า

อย�ู 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด�านโครงสร�าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา

ด�านการบริหารจัดการที่

ดี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

สุขภาพอนามัยและ

ส่ิงแวดล�อม 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด�านการ

พัฒนาสังคมและ

ความมั่งคง 

 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

การพัฒนาการค�าและการลงทุน 

 

การพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 

การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตเพื่อสร�าง

ความสขอย�างยั่งยืน 

 

การรักษาความมั่นคง

ชายแดน  
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-ก�อสร�างถนน คสล.ภายใน

หม�ูบ�าน 

-ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน

หม�ูบ�าน 

-ก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล.

ภายในหม�ูบ�าน 

-ขุดลอกห�วย 

-ก�อสร�างฝายน้ําล�น 

- ฯลฯ 

 

 

-ส�งเสริมสนับสนุนการสร�าง

กลุ�มอาชีพ 

-เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ 

-ส�งเสริมการผลิตแตงโมไร�

เมล็ด 

- ฯลฯ 

- แข�งขันกีฬา (พระซองคัพ) 

- แข�งขันเรือยาวประเพณี 

- รณรงค�ต�อต�านยาเสพติด 

-รณรงค�ลดอุบัติเหตุทางถนนช�วง

เทศกาล 

-เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ พกิาร และ

ผู�ป�วยเอดส� 

- ฯลฯ 

 

-โครงการรวมแรงรวมใจตาน

ภัยไขเลือดออก 

-โครงการสงเสริมการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

-โครงการรณรงครักษาความ

สะอาดชุมชน 

-ฯลฯ 

 

- ปรับปรุงข�อมูลแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพย�สิน 

-พัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบล

พระซอง 

- ปลูกป�าเฉลิมพระเกยีรติ 

-ค�าใช�จ�ายสําหรับการเลือกต้ัง 

-จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

-ก�อสร�างอาคารสํานักงาน

เทศบาล 

ฯลฯ 

 

 

 

  

ผลผลิต/โครงการ 



 

 

3.4 แผนทียุ่ทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 “เกษตรกรก�าวหน�า เศรษฐกิจร�ุงเรือง เมืองน�าอย�ูอย�างยั่งยนื” วสิยัทศัน  

พนัธกจิ 
ส�งเสริมป�จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ การผลิต

สินค�า การพัฒนาส�งเสริมการเกษตร สร�าง

อาชีพ ส�งเสริมการท�องเที่ยว จัดหาแหล�ง

กระจายสินค�าทางการเกษตร 

การป�องกัน รักษาความปลอดภัย  ส�งเสริม

การศึกษา อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ป�องกันแก�ไข

ป�ญหายาเสพติด  ส�งเสริมการกีฬาและ

นันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

สร�างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การป�องกันโรคติดต�อ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหล�งน้ํา รักษา

สิ่งแวดล�อม 

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการเมือง การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานวย

ความสะดวกในการให�บริการขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน   

ก�อสร�างเส�นทางคมนาคม  ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ก�อสร�างสาธารณสถาน   

 

เปาประสงค กลุมอาชีพ 

การผลิตใน

ชุมชน

เขมแข็ง 

สามารถ

พ่ึงพาตนเอง

ได 

มีแหลง

กระจาย

สินคา 

แลกเปลี่ยน

สินคา เปน

ศูนยกลาง

การคาขาย 

มีแหลง

ทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง 

สรางรายได

ใหชุมชน 

ชุมชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

รวมทั้งการ

ปองกันและ

แกไขปญหา

ยาเสพติด

่  

ดําเนินการเพ่ือสงเสริม

ดานการศึกษา กีฬา

และนันทนาการ 

รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรมและการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

จัดการทัพ

ยากร

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ

พัฒนาที่

ย่ังยืน 

ดําเนินการ

เพ่ือใหชุมชน

นาอยู 

ประชาชนมี

สุขภาพดีถวน

หนา 

 

การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาสังคมและความม่ันคง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร 

-รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาโรคติดตอ

และไมติดตอ 
-สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ

สงเสริมสุขภาพ 
-สงเสริม สนับสนุนอุดหนุน การปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
-การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล 

 

-สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ

ใหมีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

สําหรับบุคลากรทุกระดับ 

-เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน 

   

  

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม ถนน รางระบายน้ํา รอง

ระบายน้ํา ไฟฟา ประปา 

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย 

ทํานบ เข่ือน บอน้ํา 

-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ซอมแซม สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

ลานกีฬา ศาลาเอนกประสงค ฯลฯ 

 

 

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดานการศึกษา 

กีฬา และนันทนาการ 

-สงเสริม สนับสนุนสวสัดิการสังคม 

-รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 

-สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

-สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม 

 

   

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การสราง

อาชีพ กลุมอาชีพ 

-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเกษตร 

-สงเสริม สนับสนุน การเปนศูนยกลาง

การคาขายแลกเปลี่ยน 

-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

-สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการทองเที่ยว 

 

 

แนวทางการพฒันา 

การกําจัด

ขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

อยางเปน

ระบบและ

ย่ังยืน 

ประชาชนมี

ความเขาใจ

และใหความ

รวมมือใน

การพัฒนา

ทองถ่ิน 

จัดระบบ

บริหาร

ราชการให

สามารถ

อํานวยความ

สะดวกใน

การใหบริการ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สงเสริมและ

พัฒนา

บุคลากรและ

ปรับปรุง

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพ่ือเปนศูนย

การเรียนรู 

กอสรางเสนทาง

คมนาคม 

จัดระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน

และทั่วถึง 

ยท.02 

ยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลพระซอง 

-๗๓- 



 

 

3.4  แผนผงัยทุธศาสตร (strategic map) (แบบ ยท. 02) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลพระซอง 

Strategy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วิสัยทัศน� “เกษตรกรก�าวหน�า เศรษฐกิจร�ุงเรือง เมืองน�าอย�ูอย�างยั่งยืน” 

 

เป�าประสงค� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา

ด�านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร� 

ค�า

เป�าหมาย 

ส�งเสริมป�จจัยสนับสนุน

เศรษฐกิจ การผลิต สินค�า การ

พัฒนาส�งเสริมการเกษตรืสร�าง

อาชีพ ส�งเสริมการท�องเที่ยว 

จัดหาแหล�งกระจายสินค�าทาง

การเกษตร 

 

การป�องกัน รักษาความปลอดภัย 

ส�งเสริมการศึกษา อนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรม ป�องกันแก�ไข

ป�ญหายาเสพติด ส�งเสริมการกีฬา

และนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพ 

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การป�องกันโรคติดต�อ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหล�งน้ํา รักษา

ส่ิงแวดล�อม 

 

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�าน

การเมือง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อํานวยความ

สะดวกในการให�บริการของ อปท. 

ก�อสร�างเส�นทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ก�อสร�าง

สาธารณสถาน 

 

ยุทธศาสตร�การ

พัฒนาด�านสังคม

และความมั่งคง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสุขภาพ

อนามัยและสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหาร

จัดการบ�านเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร�พัฒนาโครงสร�าง

พ้ืนฐาน 

-กลุ�มอาชีพการผลิตใน

ชุมชนเข�มแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองได� 

-มีแหล�งกระจายสินค�า

แลกเปล่ียนสินค�า เป�น

ศูนย�กลางการค�าขาย 

-มีแหล�งท�องเท่ี ยว ท่ี มี

ชื่อเสียงสร�างรายได�ให�

ชุมชน 

 

-ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย� สิ น ร วม ท้ั งก า ร

ป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพ

ติดแบบยั่งยืน 

-ดําเนินการเพ่ือส�งเสริมด�าน

ก า ร ศึ ก ษ า  กี ฬ า  แ ล ะ

นันทนาการ รวมท้ังปลูกฝ�ง

คุณ ธรรม แล ะก ารอ นุ รั ก ษ�

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป�ญญา

ท�องถิ่น 

 

-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

-ดํ า เนิ น ก าร เพ่ื อ ให� ชุม ชน น� าอ ยู�

ประชาชนมีสุขภาพดีถ�วนหน�า 

-การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

อย�างเป�นระบบและยั่งยืน 

 

-ประชาชนมีความเข�าใจและให�ความ

ร�วมมือในการพัฒนาท�องถิ่น 

- จั ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ร าช ก า ร ให�

สามารถอํานวยความสะดวกในการ

ให� บ ริก ารป ระชาชน ได� อย�าง มี

ประสิทธิภาพ 

-ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรและ

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือเป�นศูนย�การเรียนรู� 

 

- ก� อ ส ร� า ง เส� น ท า งค ม น า ค ม

จั ด ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 

สาธารณูปการ ให�ได�มาตรฐานและ

ท่ัวถึง 

  

 

-๗๔- 



 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

ค�า

เป�าหมาย 

ส�งเสริมป�จจัยสนับสนุน

เศรษฐกิจ การผลิต สินค�า การ

พัฒนาส�งเสริมการเกษตรืสร�าง

อาชีพ ส�งเสริมการท�องเที่ยว 

จัดหาแหล�งกระจายสินค�าทาง

การเกษตร 

 

การป�องกัน รักษาความปลอดภัย 

ส�งเสริมการศึกษา อนุรักษ�

ศิลปวัฒนธรรม ป�องกันแก�ไข

ป�ญหายาเสพติด ส�งเสริมการกีฬา

และนันทนาการ จัดสวัสดิการเบี้ย

ยังชีพ 

ส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การป�องกันโรคติดต�อ รักษาความสะอาด 

การกําจัดขยะ รักษาแหล�งน้ํา รักษา

ส่ิงแวดล�อม 

 

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�าน

การเมือง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อํานวยความ

สะดวกในการให�บริการของ อปท. 

ก�อสร�างเส�นทางคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ก�อสร�าง

สาธารณสถาน 

 

กลยุทธ� --สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน การ

สรางอาชีพ กลุมอาชีพ 
-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการ

เกษตร 
-สงเสริม สนับสนุน การเปน

ศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยน 
-การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
-สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการ

ทองเที่ยว 

-สรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจ

และสังคมในชุมชน/หมูบาน โดย

วิธีการสหกรณเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน 

 

 

 

--สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน ดาน

การศึกษา กีฬา และนันทนาการ 
-สงเสริม สนับสนุนสวสัดิการสังคม 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 
-สงเสริม สนับสนุนกิจการงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
-สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ

สังคม 
-สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

-รณรงค ปองกัน แกไข ปญหาโรคติดตอและ

ไมติดตอ 
-สงเสริม สนับสนุน อุดหนุน กิจกรรมการ

สงเสริมสุขภาพ 
-สงเสริม สนับสนุนอุดหนุน การปฏิบัติงาน

ดานสาธารณสุข 
-รณรงค ปองกัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
-การรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะภายใน

เขตเทศบาล 

 

-สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ

ใหมีประสิทธิภาพ 
-พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

สําหรับบุคลากรทุกระดับ 
-เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและ

ชุมชน 
   

  

 
 

กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

ถนน รางระบายน้ํา รองระบายน้ํา ไฟฟา 

ประปา 
-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

แหลงน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ทํานบ เข่ือน บอน้ํา 
-กอสราง จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ศาลา

เอนกประสงค ฯลฯ 
-การจัดการผังเมืองรวม 

 

 
 

แผนงาน -แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-แผนงานการเกษตร 

 

 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็ง

ชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานการพาณิชย� 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสังคมสงเคราะห� 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชน 

 

 

 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานการพาณิชย� 

 

-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

-แผนงานบริหารทัว่ไป 

-แผนงานการเกษตร 

 

-๗๕- 



 

 

  ๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร� 

รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตาํบลพระซอง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค�าเป�าหมาย กลยุทธ/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อความสุข
อยางยั่งยืน 

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 

การพัฒนา
สังคมและ
ความ
มั่นคง 

1.ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
หางไกลยาเสพ
ติด 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

ความปลอดภยั

และไมมีปญหา

ยาเสพติด

เพิ่มขึ้น 

 

๑๐๐% 
 
 
 
 

5% 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

๑๐๐% 

 

 

5% 

 

๑๐๐% 
 

 

 

5% 

-สงเสริม สนับสนุน
กิจการงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
-รณรงค ปองกัน 
แกไขปญหายาเสพติด 

รอยละของ
ผูประสบภัยที่ไดรับ
การชวยเหลือ 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีปญหายาเสพติด
ลดลง 

ปละ ๑๐๐% 
 
 
 
 
ปละ 5%  
 
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน
กิจการงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
-โครงการดาน
รณรงค ปองกัน 
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 
 

 

สํานักปลัด 

งาน
ปองกันฯ 
 
 
 
งาน
ปองกันฯ 
 

2.ดําเนินการ
สงเสริม
การศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 
รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม และ
การอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
การศึกษา
อยางทั่วถึง 
และมีจิตสํานึก
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

๘๐% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 

๘๐% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 

-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุนดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สังคม 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ฯ 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับการศึกษา
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่ใหความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆมากขึ้น 
รอยละของประชาชน
ที่มีจิตสํานึกรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 

ปละ ๘๐% 
และ 1๐0% 
 
 
 
 
ปละ 5% และ 
10% 
 
 
 
ปละ 5% และ 
10% 
 
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุนดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมเกี่ยวกับ
สังคม 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ 
ขนบธรรมเนียม  

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
  
สํานักปลัด 

งาน
การศึกษา 
 

 

งาน

พัฒนา

ชุมชน 

 

งาน

การศึกษา 

-๗๖- 



 

 

   3. ประชาชน

ไดรับ

สวัสดิการ

อยางทั่วถึง 

 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
สวัสดิการ
ครบถวน 

100% 100% 100% 100% -สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการสังคม 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
ทั่วถึง 

ปละ 100% -โครงการดานการ
สงเสริมสนับสนุน
สวัสดิการสังคม 

สํานักปลัด  

- การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร        
-การพัฒนา
และสงเสริม
การทองเที่ยว 
-การ
พัฒนาการคา
และการ
ลงทุน 
 

-การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
-การพัฒนา

และสงเสริม

การ

ทองเที่ยว 

-การ

พัฒนาการ

คาผานแดน 

 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1.กลุมอาชีพ 
การผลิตใน
ชุมชนเขมแข็ง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

อาชีพ มีรายได

เพิ่มขึ้น 

 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
๑  
โครง 
การ 

-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การสราง
อาชีพ กลุมอาชพี 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการเกษตร 
 
 
-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
 
 
-สรางความเขมแข็ง
ใหกลุมเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/
หมูบาน โดยวธิีการ
สหกรณเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน 

รอยละของประชาชน
ที่มีอาชีพมีงานทํา
มากขึ้น 
 
 
รอยละของผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
 
 
รอยละของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่

ไดรับการดูแลมากขึ้น 

มีแหลงทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง 

 

รอยละของผูเขารวม

โครงการมีความรูดาน

การสหกรณ 

ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ 5% 
 
 
 
 
ปละ ๑ 
โครงการ 

-โครงการดานการ
สงเสริม สนับสนุน
การสรางอาชีพ 
กลุมอาชีพ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการ
เกษตร 
 
-โครงการดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
 
-โครงการสราง
ความเขมแข็งให
กลุมเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน/
หมูบาน โดยวธิีการ
สหกรณเปน
แนวทางในการ
ดําเนินงาน 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 

งาน
พัฒนา
ชุมชน 
 
 
งาน
พัฒนา
ชุมชน 

-๗๗- 



 

 

2.มีแหลง
กระจายสินคา 
แลกเปล่ียน
สินคา เปน
ศูนยกลาง
การคาขาย 

รอยละของ

ประชาชนที่มี

การซ้ือขาย

มากขึ้น 

 

5% 5% 5% 5% สงเสริม สนับสนุน 
การเปนศูนยกลาง
การคาขาย
แลกเปล่ียน 

รอยละของประชาชน
ที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 5%  
 

-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
การเปนศูนยกลาง
การคาขาย
แลกเปล่ียน 

กองชาง  

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อความสุข
อยางยั่งยืน 
 

การปรับ
สมดุลและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
 
 

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่
ดี 
 
 

1.ประชาชนมี
ความเขาใจ
และใหความ
รวมมือในการ
พัฒนาทองถิ่น 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

5% 5% 5% 10% สงเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิ 
เสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

รอยละของประชาชน
ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ปละ 5% และ 
10% 
 

-โครงการดาน
สงเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน และการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลัด  

2.จัดระบบ
บริหารราชการ
ใหสามารถ
อํานวยความ
สะดวกในการ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับบริการที่

สะดวกรวดเร็ว 

 

90% 90% 100% 100% เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคราชการ
และชุมชน 

รอยละของประชาชน
ที่ไดรับบริการอยาง
ทั่วถึง และครบทุก
ดาน 

ปละ 90% 
และ 100% 
 

-โครงการดาน
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในภาคราชการ
และชุมชน 

สํานักปลัด  

3.สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากรและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อเปนศูนย
การเรียนรู 

รอยละของ
บุคลากร 
องคกร มี
ประสิทธิภาพ 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 

-พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการ
ประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
-พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารและ
ปฏิบัติการสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ 

รอยละของประชาชน
ที่พึงพอใจในการการ
บริการขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
รอยละของบุคลากรที่
มีจิตสํานึกในอาชพี
และการบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ปละ 100% 
 
 

 

 

ปละ 100% 
 

 

-โครงการดาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การประชาสัมพันธ
ใหมีประสิทธิภาพ 
 
-โครงการดาน
พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารและ
ปฏิบัติการสําหรับ

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
 
 
 

 

-๗๘- 



 

 

 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 

 
 
 
-กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถาน 
 
 
 
 
-จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
รอยละของการ
กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถานที่มี
ความมั่นคง แข็งแรง 
ไดมาตรฐาน 
รอยละของวัสดุ 
ครุภัณฑสําหรับการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

 

 

 

ปละ 5% 
 
 
 
 
 
 

ปละ 5% 
 
 

บุคลากรทุกระดับ 
 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
พัฒนาปรับปรุง 
สาธารณสถาน 
 
 
 
-โครงการดาน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
สําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 

-การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

เพื่อสราง

ความสุข

อยางยั่งยืน 

 

เมืองนาอยู การพัฒนา
สุขภาพ
อนามัย
และ
ส่ิงแวดลอม 

1.ดําเนินการ
เพื่อใหชุมชน
นาอยู 
ประชาชนมี
สุขภาพดีถวน
หนา 

รอยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรงมาก
ขึ้น 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

-รณรงค ปองกัน
แกไข ปญหา
โรคติดตอและไม
ติดตอ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน กจิกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 

รอยละของประชาชน
ที่มีความรูในการ
ปองกันโรคมากขึ้น 
 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีรางกายแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 
 
 
รอยละของประชาชน
ที่มีความสนใจดาน
สาธารณสุขมากขึ้น 

ปละ 5%  
 
 

 

 

ปละ 5%  
 

 

 

ปละ 5%  
 

-โครงการดาน
รณรงค ปองกัน
แกไข ปญหา
โรคติดตอและไม
ติดตอ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน กจิกรรม
การสงเสริมสุขภาพ 
 
-โครงการดาน
สงเสริม สนับสนุน 
อุดหนุน การ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข 
 

 

-๗๙- 



 

 

2.การกําจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล
อยางเปน
ระบบและ
ยั่งยืน 

รอยละของ

ประชาชนที่

รักษาความ

สะอาด

บานเมือง 

5% 5% 5% 5% การรักษาความ
สะอาดพื้นที่
สาธารณะภายในเขต
เทศบาล 

ขยะไดรับการกาํจัด
อยางถูกวิธ ี

ปละ 5%  
 

-โครงการดานการ
รักษาความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 
 

 

-การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต

เพื่อสราง

ความสุข

อยางยั่งยืน 

 

เมืองนาอยู การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

1.กอสราง
เสนทาง
คมนาคม 
จัดระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ใหไดมาตรฐาน
และทั่วถึง 

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับบริการ
สาธารณะ
พื้นฐานอยาง
ทั่วถึง 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
2% 

 

 

 

 
 
2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา 
 
 
-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม แหลงน้ํา 
คลองสงน้ํา ฝาย 
ทํานบ เขื่อน บอน้ํา 
 
 
-กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม 
สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา ลานกีฬา ศาลา
เอนกประสงค ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของ ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานทั่วถึง 
 
 
 
รอยละของแหลงน้ํา
ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
รอยละของ
สาธารณสถานได
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละของประชาชนที่

ปละ 5%  
 
 
 
 
 
 
 
ปละ 2%  
 
 
 
 
 
 
 
ปละ 2%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซอมแซม ถนน ราง
ระบายน้าํ ไฟฟา 
ประปา 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซอมแซม แหลงน้ํา 
คลองสงน้ํา ฝาย 
ทํานบ เขื่อน บอน้ํา 
 
-โครงการดาน
กอสราง จัดหา 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซอมแซม 
สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา ลาน
กีฬา ศาลา
เอนกประสงค ฯลฯ 
 
 
 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๘๐- 



 

 

 

1  
โครง 
การ 
 
 
 
 

1  
โครง 
การ 
 
 

 

1  
โครง 
การ 
 
 

 

1  
โครง 
การ 
 
 

 

-การจัดการผังเมือง
รวม 

เขาใจระบบผังเมืองมาก

ข้ึน 
ปละ ๑ 
โครงการ  
 

-โครงการดานการ
จัดการผังเมืองรวม 

กองชาง 
 

-๘๑- 



~ ๘๒ ~ 
 

สวนที ่๔ 
การนําแผนพัฒนาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏิบตั ิ

๑. ยทุธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยทุธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรบัผดิชอบ

หลกั 

 
หนวยงาน
สนบัสนนุ 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
และความมั่งคง 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานการศึกษา สํานักปลัด 

เท
ศบ

าล
ตํา

บล
พร

ะซ
อง

 

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ สํานักปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

ดานบริหารทั่วไป แผนงานรกัษาความสงบภายใน สํานักปลัด 

แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด/กองคลัง 

ดานการดําเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกจิ ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ สํานักปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 

แผนงานการพาณิชย สํานักปลัด/กอง
สาธารณสุข 

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี

ดานบริหารงานทัว่ไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน สํานักปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสุขสภาพ
อนามัยและส่ิงแวดลอม 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข/กอง
ชาง/ สํานกั 
ปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข/กอง
ชาง/ สํานกั 
ปลัด 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย สํานักปลัด 

5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานบรกิารชมุชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองชาง 

รวม ๕ ยทุธศาสตร 4 ดาน ๑๒ แผนงาน ๔ สาํนกั/กอง 

 



~ ๘๓ ~ 
 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่  (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลตาํบลพระซอง  อาํเภอนาแก  จงัหวัดนครพนม 
 

ยทุธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม  4  ป 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยทุธศาสตรการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คง 
   1.1 แผนงานการศึกษา 
   ๑.๒ แผนงานบรหิารท่ัวไป 
   ๑.๓ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
   ๑.๔ แผนงานงบกลาง 
   ๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห 
   ๑.๖ แผนงานสาธารณสุข 
   ๑.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   ๑.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

14 
1 

16 
 

5 
1 
3 

10 
5 

 
 

13,440,000 
30,000 

1,820,000 
 

12,510,000 
30,000 

125,000 
5,790,000 

205,000 

 
 

56 
4 

64 
 

20 
4 

12 
40 
20 

 
 

53,760,000 
120,000 

7,280,000 
 

50,040,000 
120,000 
500,000 

23,160,000 
820,000 

รวม 55 33,950,000 55 33,950,000 55 33,950,000 55 33,950,000 220 135,800,000 
2) ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ 
    2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
    2.3 แผนงานการพาณิชย 
    ๒.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
4 
3 
9 
1 

 
320,000 
120,000 

40,800,000 
100,000 

 
16 
12 
36 
4 

 
1,280,000 

480,000 
163,200,000 

400,000 

รวม 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 17 41,340,000 68 165,360,000 

แบบ ผ. ๐๗ 



~ ๘๔ ~ 
 

ยทุธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม  4  ป 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการ
บานเมอืงทีด่ ี
    ๓.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
    ๓.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
    ๓.๓ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

17 
5 
1 

 
 

29,556,000 
300,000 

20,000 

 
 

68 
20 
4 

 
 

118,224,000 
1,200,000 

80,000 

รวม 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 23 29,876,000 92 119,504,000 
๔) ยทุธศาสตรการพฒันาสขุภาพอนามยั
และสิง่แวดลอม 
    ๔.1 แผนงานสาธารณสุข 
    ๔.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๔.๓ แผนงานการพาณิชย 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

24 
10 
1 
 

 
 

1,765,000 
550,000 

50,000 

 
 

96 
40 
4 

 
 

7,060,000 
2,200,000 

200,000 

รวม 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 35 2,365,000 140 9,460,000 
๕) ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสราง
พืน้ฐาน 
    ๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
    ๕.๓ แผนงานการเกษตร 

 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

98 
49 

 
42 

 
 

103,522,000 
55,172,100 

 
38,035,150 

 
 

392 
196 

 
168 

 
 

414,088,000 
220,688,400 

 
152,140,600 

รวม 287 196,729,250 287 196,729,250 287 196,729,250 287 196,729,250 756 786,917,000 
รวมทัง้สิน้ 417 304,260,250 417 304,260,250 417 304,260,250 417 304,260,250 1,668 1,217,041,000 

 



~ ๘๕ ~ 
 

 3.2 บญัชโีครงการพฒันา และบญัชปีระสานโครงการพฒันา 
 รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.25๖๑- 256๔) 
สาํหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ 

เทศบาลตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๕ การพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยนื 
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สนับสนนุสื่อการเรียน

การสอน/เคร่ืองเขียน/

แบบเรียน (สวน

ราชการ) 

เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูและ

เพิ่มเติมทักษะ

การเรียนใหแก

เด็ก 

ประถม 6 รร. 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเด็ก 6 

ศูนย 

200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนและ

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่

ไดรับการ

สนับสนนุสื่อ

การเรียน 

 

 

 

โรงเรียนมีสื่อที่

ทันสมัย 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

ผ.01 



~ ๘๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2 สนับสนนุทุนการศึกษา

เด็กยากจนและดอย

โอกาส (สวนราชการ) 

เพื่อสงเสริม

การศึกษาของ

นักเรียน/

นักศึกษาและผูมี

ฐานะยากจนใน

เขตเทศบาล

ตําบลพระซอง 

16 หมู ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน

นักเรียน/

นักศึกษา ที่

ไดรับทนุ 

เด็กยากจนและ

ด อ ย โอก าสมี

ทุนในการเรียน 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

๓ จัดซื้อวัสดุสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (สวน

ราชการ) 

เพื่อใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมี

วัสดุอุปกรณการ

เรียนการสอนที่

ทันสมัย 

6 ศูนย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนยที่

ไดรับ วัสดุ

สําหรับศูนย

พัฒนาเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก

มีสื่อที่ทันสมัย

ไดมาตรฐาน 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

๔ โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติตําบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

สนับสนนุ

กิจกรรมของเด็ก

และเยาวชนในวนั

เด็กแหงชาต ิ

6 โรงเรียน 

6 ศูนย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนยที่

ไดรับการ

สนับสนนุ

กิจกรรมวัน

เด็กแหงชาต ิ

 

 

 

เด็กและ

เยาวชนมีความ

กลาแสดงออก 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 



~ ๘๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดประกวด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ดีเดน (สวนราชการ) 

เพื่อสงเสริมการ

สรางพัฒนาการ

ของเด็กกอนวัย

เรียน 

6 ศูนย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ที่เขารวม

ประกวด 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

พัฒนาใหได

มาตรฐาน 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

๖ โครงการพัฒนาศูนย

การเรียนรูชุมชน (สวน

ราชการ) 

สนับสนนุ

ศูนยกลางในการ

จัดการเรียนรู 

การศึกษานอก

ระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 

16 หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

การเรียนรู

ชุมชนที่ไดรับ

การพัฒนา 

ประชาชนมีการ

เรียนรูตลอด

ชีวิต 

สํานักปลัดฯ 

๗ โครงการพัฒนาผูดูแล

เด็ก (สวนราชการ) 

การฝกอบรมจัด

ทัศนศึกษาดูงาน

เพิ่มประสบการณ

ผูดูแลเด็ก 

 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

ทต.พระซอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

บุคลากรทาง

การศึกษาที่

เขารวม

โครงการ 

 

 

 

ผูดูแลเด็กมี

ความรูและ

ประสบการณ

เพิ่มมากข้ึน 

สํานักปลัดฯ 



~ ๘๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการสนบัสนนุ

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) 

เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจางเหมา

ประกอบอาหาร

กลางวัน 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ๖ 

ศูนย 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ไดรับ

งบประมาณ 

มีคาใชจายใน

การจางเหมา

ประกอบ

อาหารกลางวัน 

สํานักปลัดฯ 

๙ โครงการสนบัสนนุ

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาจัดการ

เรียนการสอน) 

เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจัดการ

เรียนการสอน 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ๖ 

ศูนย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ไดรับ

งบประมาณ 

มีคาใชจายใน

การจัดการ

เรียนการสอน 

สํานักปลัดฯ 

๑๐ คาอาหารเสริม (นม) 

(สวนราชการ) 

เพื่อจายเปน

คาอาหารเสริม 

(นม) ใหโรงเรียน

และศูนยพฒันา

เด็กเล็ก 

 

6 โรงเรียน 

6 ศูนย 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนและ

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กที่

ไดรับ

งบประมาณ 

เด็ ก ได ดื่ ม น ม

อยางทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



~ ๘๙ ~ 
 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.2 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ คาจางนักเรียน/นักศึกษา 

ทํางานในชวงปดภาค

เรียน (สวนราชการ) 

เพื่อชวยเหลือ

นักเรียน/นักศึกษา

ที่ยากจนใหมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียน/

นักศึกษาท่ี

ทํางานในชวง

ปดภาคเรียนมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

นั ก เ รี ย น /

นั ก ศึ ก ษ า มี

รายไดเพิ่มข้ึน

ในชวงปดภาค

เรียน 

สํานักปลัดฯ 

งานการ

เจาหนาที ่

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียน/เยาวชน/

ประชาชนตานยาเสพติด 

(พระซองคัพ) (สวน

ราชการ) 

เพื่อสงเสริมให

เยาวชนใชเวลา

วางใหเปน

ประโยชน 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน 

สุขภาพแข็งแรง 

หางไกลยาเสพ

ติด 

 

 

สํานักปลัดฯ 



~ ๙๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชน (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมแขงขัน

กีฬาเยาวชนเชื่อม

ความสัมพันธ

ระหวางตําบล 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

 

เด็ก เยาวชน มี

น้ําใจเปน

นักกีฬา 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธอําเภอนา

แก (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การแขงขันกีฬา

ระหวางทองถ่ินใน

เขตอําเภอ 

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาที่ ที่

เขารวม

โครงการ 

เพื่อสงเสริมให

พนักงานสวน

ตําบล/สมาชิก 

รักการออกกําลัง

กาย 

สํานักปลัดฯ 

๔ โครงการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธจงัหวัด

นครพนม (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การแขงขันกีฬา

ระหวางทองถ่ินใน

เขตจังหวัด

นครพนม 

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาที ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูบริหาร,สท,

พนักงาน 

เจาหนาที่ ที่

เขารวม

โครงการ 

เชื่อม

ความสัมพันธ

ระหวาง

หนวยงาน

ทองถ่ิน 

สํานักปลัดฯ 

๕ โครงการจัดงานประเพณี

เขาพรรษา (สวน

ราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรม

ประเพณี

เขาพรรษา 

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรัก สามัคคี 

มีความสุข

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 



~ ๙๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดงานประเพณี

วันข้ึนปใหม (สวน

ราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรมวัน

ข้ึนปใหม 

ภายในเขต

เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรัก สามัคคี 

มีความสุข

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

๗ โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานตตาํบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต 

ภายในเขต

เทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมี

ความรัก สามัคคี 

มีความสุข

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

๘ โครงการสงเสริม อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน (สวน

ราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรม

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 จํานวน

งบประมาณที่

อุดหนุน 

เปนการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ป ระ เพ ณี  ภู มิ

ปญญาทองถ่ิน

ให ค น รุ น ให ม

รูจัก 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 



~ ๙๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการประเพณีแขงขัน

เรือยาวตําบลพระซอง 

(สวนราชการ 

อนุรักษประเพณี

แขงเรือยาวและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

สงเสริม สืบ

สาน 

วัฒนธรรม 

ประเพณีแขง

เรือยาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรม 

ประเพณีแขง

เรือยาวยังคง

อยู 

สืบสาน

วัฒนธรรม

ประเพณีแขงเรือ

ยาวใหยิ่งใหญ

เปนท่ีรูจักท่ัวไป

และมี

นักทองเท่ียวมาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการสงเสริมและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบาน (แผน

ชุมชน,ประชาคมฯ) 

เพื่อเปนการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบาน 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ดนต รีพื้ นบ าน

เปนที่ รูจักสราง

เอ ก ลั ก ษ ณ ใน

ชุมชน 

 

สํานักปลัด 

๑๑ โครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

เทศบาลตาํบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

เพื่อสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม พัฒนา

ศักยภาพผูนาํดาน 

ศาสนพิธ ี

ผูบริหาร,

สมาชิกสภา,

พนักงาน,

เจาหนาที่,

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

มีผูนําดานศาสน

พิ ธี  มี ก า ร สื บ

ท อ ด

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงาม

ของทองถ่ิน 

 

สํานักปลัด 



~ ๙๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการสืบสานและ

สงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละวฒันธรรม 

(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมสืบ

สาน สงเสริม

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

ประชาชน

ภายในเขต

เทศบาลตาํบล

พระซองรวม

บุญผะเหวด 

อ.นาแก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

สืบสาน สงเสริม

ขนบธรรมเนียม

ป ระ เพ ณี แ ล ะ

วัฒ น ธ ร รม ให

คงไว 

สํานักปลัด 

 
1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

(สวนราชการ) 

สงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูสงูอายุ  

ผูสูงอายุ ใน

เขตเทศบาล 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูมีสทิธิ

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดไดรับ

เบี้ยยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

 

 

ผูสูงอายุ ไดรับ

การชวยเหลือ 

สํานักปลัด 



~ ๙๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ เบี้ยยังชีพผูพิการ (สวน

ราชการ) 

สงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ 

ผูพิการ ใน

เขตเทศบาล 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนผูมีสทิธิ

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดไดรับ

เบี้ยยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

ผูพิการ ไดรับ

การชวยเหลือ 

สํานักปลัด 

๓ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

(สวนราชการ) 

สงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดส 

ในเขต

เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนผูมีสทิธิ

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ทั้งหมดไดรับ

เบี้ยยังชีพครบ

ตามเกณฑ 

ผูปวยเอดส 

ไดรับการ

ชวยเหลือ 

สํานักปลัด 

๔ โครงการสนบัสนนุเงิน

สมทบกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ระดับพื้นที่ (สวน

ราชการ) 

เพื่อเปนการ

สนับสนนุกองทุน

ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพ 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จายเงินสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพไดครบ

ตามจํานวน

ประชากร 

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดีข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๕ โครงการเงินสมทบ

ประกันสังคมพนักงาน

จาง (สวนราชการ) 

เพื่อเปนขวัญและ

กําลังใจของ

พนักงานฯ 

พนักงานจาง

เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จายเงินสมทบ

ประกันสังคม

ไดครบ 

พนักงานจางมี

ประกันสังคม 

สํานักปลัด,

กองคลัง 

 



~ ๙๕ ~ 
 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะหผู

ยากจน ยากไร ดอย

โอกาส (สวนราชการ) 

เพื่อชวยเหลือผู

ยากจน ยากไร 

ดอยโอกาส 

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนผู

ยากจน ยากไร 

ดอยโอกาสที่

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

ผู ย า ก จ น 

ย า ก ไร  ด อ ย

โอกาสที่ไดรับ

ค ว า ม

ชวยเหลือ 

สํานักปลัดฯ 

 
1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.6 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลพัธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงคตอตาน

ยาเสพติด (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมรณรงค 

ตอตานยาเสพ

ติดตาม

ยุทธศาสตร ๕ ร้ัว 

 

 

ทุกหมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชน ลด 

ละ เลิก 

หางไกลยาเสพ

ติด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 



~ ๙๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลพัธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการปองกันบรรเทา

และบาํบัดยาเสพติด 

(สวนราชการ) 

เปนคาใชจายเพื่อ

ปองกันและบําบัด

ยาเสพติด จัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ 

ทุกหมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ปญหายาเสพ

ติดไดรับการ

แกไขใหลด

นอยลง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 
1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.๗ แผนงานรักษาความสงภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพตดิ 

(สวนราชการ) 

เพื่อปองกันการ

แพรระบาดยาเสพ

ติด 

 

ประชาชน

ทั่วไป ๑๖ 

หมูบาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐ คน ลดการแพร

ระบาดยาเสพ

ติด 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการฝกอบรม อป

พร. เทศบาลตําบลพระ

ซอง (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การฝกอบรม อป

พร. 

อปพร. ทต.

พระซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน อป

พร. ทต.พระ

ซองที่เขารวม

โครงการ 

 

อปพร.

ปฏิบัติงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 



~ ๙๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครตาํรวจ

ชุมชน (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม

ฝกอบรม

อาสาสมัครดูแล

ความปลอกภัย 

ชวยเหลือ

เจาหนาที่ตาํรวจ 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

อบรม 

มีอาสาสมัคร

ดานความ

ปลอดภัย

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 

๔ โครงการดําเนินงานของ

ศูนยกูชีพเทศบาลตาํบล

พระซอง (สวนราชการ) 

จัดฝกอบรม 

จัดหาเคร่ืองมือ

และอุปกรณที่

จําเปนตอการ

ปฏิบัติงาน 

ภายในเขต

เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

อบรม 

ทีมกูชีพไดรับ

การพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 

๕ โครงการฝกซอม

แผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(สวนราชการ) 

จัดฝกซอมแผน

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคร้ังใน

การฝกซอม

แผนปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

การปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

 

 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 



~ ๙๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดกิจกรรมวัน 

อปพร. (สวนราชการ) 

เพื่อรวมกิจกรรม

วัน อปพร. 

อปพร. ทต.

พระซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม 

มีอาสาสมัคร

ดานความ

ปลอดภัยเพิ่ม

มากข้ึน 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 

๗ โครงการรณรงคและ

ปองกันลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาล

ประจําป (สวนราชการ 

เพื่อลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล 

จัดตั้งจุด

ตรวจ/เวรยาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

อุบัติเหตุ

ลดลงหรือไมม ี

อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

สํานักปลัดฯ 

งานปองกันฯ 

๘ โครงการดําเนินกิจการ 

อปพร. ทต. พระซอง 

(สวนราชการ) 

เพื่อจายเปนคา

เบี้ยเลี้ยง/

คาตอบแทน อป

พร. 

อปพร. ทต.

พระซอง 

410,000 410,000 410,000 410,000 จํานวนเงินที่

เบิกจาย 

การปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

สํานักปลัดฯ 

๙ โครงการไปราชการใน

การฝกอบรม อปพร. 

(สวนราชการ) 

เพื่อจายเปนคา

เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก 

และ

คาลงทะเบียน 

อปพร. ทต.

พระซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเงินที่

เบิกจาย 

อปพร.ไดรับ

การพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 

 

สํานักปลัด 



~ ๙๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานปองกันฯ

พรอมโรงจอดรถยนต 

(สวนราชการ) 

เพื่อรองรับการ

ขยายภารกิจ 

1 แหง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อาคาร

สํานักงาน

ปองกัน ๑ 

แหง 

สํานักงานที่

ทันสมัย ได

มาตรฐาน 

สํานักปลัดฯ 

กองชาง 

1.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุและผูพิการ 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

จัดกิจกรรม

ผูสูงอายุ/วันผู

พิการ 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุ/ผู

พิการไดรับ

การดูแล 

สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน (สวน

ราชการ) 

จัดเวทีประชาคม

ผูสูงอายุ/ผูพิการ/

จัดกิจกรรมของ

กลุมสตรี 

ภายในเขต

เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุ/ผู

พิการ/กลุม

สตรี มีความ

สามัคคี 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๐๐ ~ 
 

 ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๑ การพัฒนาการคาการลงทุน, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผาน
แดน 
2.ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการ พัฒนา 

สงเสริม สนบัสนุน การ

สรางกลุมอาชีพตางๆ 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

จัดกิจกรรม

ฝกอบรมให

ความรู สรางเสริม

ประสบการณกลุม

อาชีพตางๆ 

- กลุมอาชีพ

เกษตรกรทํานา

,ปลูกยางพารา,

พืชผักตางๆ 

- อาชีพเลี้ยงโค 

กระบือ สุกร 

เปด ไก ปลา 

ฯลฯ 

- กลุมอาชีพ

ผลิตสนิคา

อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน

ภายในเขต

เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

อบรม 

ก ลุ ม อ า ชี พ

ตางๆมีความรู 

พั ฒ น า ก า ร

ผลิตมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน 

สํานักปลัด 



~ ๑๐๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนว

พระราชดาํริ 

จัดฝกอบรมให

ความรูแก

เกษตรกรและ

สงเสริมสนบัสนุน

ใหปฏิบัติตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ 

 

 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ป ร ะ ช า ช น

ได รับ ความ รู

และมีจิตสํานึก

ใ น ก า ร

ดํารงชีวิตแบบ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

สํานักปลัด 

๓ โครงการขับเคลื่อน

วิธีการสหกรณสูชุมชน 

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนนุให

ประชาชนใช

ระบบสหกรณใน

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม 

อบรมใหกลุม

อาชีพตางๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

จํานวนกลุม

เศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน

นําความรู

เก่ียวกับ

สหกรณไปใช

ในการ

ดําเนินงาน 

-ทําใหเกิดกลุม

อาชีพ

เศรษฐกิจและ

สังคม 

-ทําให

เศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน

เขมแข็ง 

-ทําใหคุณภาพ

ชีวิตดีข้ึน 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๐๒ ~ 
 

2.ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมการผลิต

แตงโมไรเมล็ดปลอดภัย

จากสารพิษ 

จัดฝกอบรมให

ความรู สงเสริม

การปลูกแตงโมไร

เมล็ด 

ภายในเขต

เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เกษตรกรไดรับ

ความรู ในการ

ผลิตแตงโมไร

เมล็ดปลอดสา

พิษ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการสงเสริมการใช

สารชีวภาพในนาขาวและ

การลดตนทนุการผลิต

ขาว 

จัดฝกอบรมให

ความรูการใช

สารชีวภาพในนา

ขาวและการลด

ตนทุนการผลิต 

ภายในเขต

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เ ก ษ ต ร ก ร

ไดรับความรูใน

การผลิตข าว

โดยใชตนทุน

นอยลง 

สํานักปลัด 

๓ โครงการขุดบอเกลือ

สินเธาวเพื่อปลูกดนิเค็ม 

(แผนชุมชน,ประชาคมฯ) 

(ม.๔) 

เพื่อขุดบอเกลือ

สินเธาว เพื่อปลูก

ดินเค็ม 

ม.๔ จํานวน 

๑๐ บอ 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละของ

จํานวนบอ

เกลือสินเธาวที่

ขุด 

ผลผลติเกลอื

เพิ่มข้ึน 

กองชาง 

 
 

 



~ ๑๐๓ ~ 
 

2.ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.3 แผนงานการพาณชิย 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อที่ดิน

กอสรางตลาดสด

เทศบาล (สวน

ราชการ) 

จัดซื้อที่ดินเพื่อ

กอสรางตลาดสด

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

แปลงติดกัน

ไมนอยกวา 3 

ไรภายในเขต

เทศบาล 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีที่ดินเพื่อ

กอสราง

ตลาดสด

เทศบาล 

มีที่ดินสําหรับ

กอสรางตลาด

สดเทศบาล 

สํานักปลัด 

2 โครงการกอสราง

ตลาดน้ําบัง (สวน

ราชการ) 

กอสรางตลาด

แมน้ําบงั 

1 แหง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ตลาดแมน้าํ

บัง 

มีสถานที่

คาขาย

แลกเปลี่ยน

สินคามากข้ึน 

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

สํานักปลัด 

3. โครงการกอสราง

ตลาดสดเทศบาล 

(สวนราชการ) 

กอสรางตลาดสด

เทศบาลได

มาตรฐาน 

1 แหง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ตลาดสด

เทศบาล 

มีสถานที่

คาขาย

แลกเปลี่ยน

สินคามากข้ึน 

สํานักปลัด 

4 โครงการตลาดโตรุง 

(สวนราชการ) 

จัดสถานที่สําหรับ

คาขายในตอน

เย็นถึงกลางคืน 

1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานที่

สําหรับจัด

โครงการ 

สรางรายได มี

นักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 



~ ๑๐๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการถนนคนเดนิ จัดสถานที่ตลาด

นัดของเทศบาล 

1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานที่

สําหรับจัด

โครงการ 

สรางรายไดมี

นักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

๖ โครงการออกแบบ
อาคารตลาดสด
เทศบาล (สวน
ราชการ) 

จางออกแบบ 
เขียนแบบแปลน 
กอสรางอาคาร
ตลาดสดเทศบาล 

1 แบบแปลน 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แบบ
แปลน 

แบบแปลน
กอสราง
ถูกตองได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๗ โครงการออกแบบ
อาคารโรงฆาสตัว
เทศบาล (สวน
ราชการ) 

จางออกแบบ 
เขียนแบบแปลน 
กอสรางอาคาร
โรงฆาสัตว
เทศบาล 

1 แบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แบบ
แปลน 

แบบแปลน
กอสราง
ถูกตองได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๘ โครงการศึกษาดูงาน
โรงฆาสัตว (สวน
ราชการ) 

เพื่อเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงาน
ตัวอยางโรงฆา
สัตวที่ได
มาตรฐานและ
ประสบผลสําเร็จ 

ผูบริหาร,
สมาชิกสภาฯ,
พนักงาน
,เจาหนาที ่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ไดแนวทางจาก
ตัวอยางโรงฆา
สัตวที่ได
มาตรฐานเพื่อ
มาสรางโรงฆา
สัตวของ
เทศบาล 
 
 
 

สํานักปลัด 



~ ๑๐๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการกอสรางโรง
ฆาสัตวเทศบาลตาํบล
พระซอง (สวน
ราชการ) 

เพื่อสรางโรงฆา
สัตวของเทศบาล
ตําบลพระซอง 

1 แหง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโรงฆา
สัตวที่ได
กอสราง 

โรงฆาสัตว
ทันสมัย ได
มาตรฐาน 
 
 

กองชาง 
กอง

สาธารณสุข 

 

2.ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.๔ แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการประชาสัมพนัธ

การทองเที่ยว (สวน

ราชการ) 

จัดกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ

การทองเที่ยวใน

เขตเทศบาล 

-หลวงพอพระ

ซอง 

-ทุงดอก

ทานตะวัน 

-ประเพณี

ตางๆ 

ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ

ประชาสัมพนัธ

การทองเที่ยวใน

เขตเทศบาล 

แหลงทองเที่ยว

เปนที่ รูจักและ

มีนักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

 
 



~ ๑๐๖ ~ 
 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๗ การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

3.ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการปกปองสถาบัน
ชาติ (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม
ปกปองสถาบัน
ของชาต ิ

ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรักใน
สถาบนัของ
ชาต ิ

สํานักปลัด 

๒ โครงการจัดทําแผน
ชุมชน (สวนราชการ) 

จัดประชุม
ประชาคมเพื่อ
ทราบขอมูลของ
ชุมชนมาจัดทาํ
แผนชุมชน 

16 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
หมูบานที่จดั
ประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดทําแผน
ชุมชน 

ประชาชน
เสนอปญหา 
เห็น
ความสําคัญ
ของการจัดทํา
แผนชุมชน 

สํานักปลัด 

๓ โครงการปรองดอง
สมานฉันท (สวน
ราชการ) 

จัดกิจกรรม
สงเสริมความ
สามัคคีปรองดอง
ของประชาชน 

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมี
ความสามัคคี
ไมแตกแยก 

สํานักปลัด 

๔ โครงการสํารวจ จัดเก็บ 
จปฐ. สําหรับจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(สวนราชการ) 

จัดเก็บขอมูล
ภายในเขต
เทศบาล 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 80% ไดขอมูลที่
ถูกตอง 

สํานักปลัด 



~ ๑๐๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม
หองสมุดประชาชน  
(สวนราชการ) 

กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม 
หองสมุด
ประชาชน 

ภายในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนการ
กอสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซม
หองสมุด
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานที่คนหา
ความรูตางๆ
เพิ่มข้ึน 

กองชาง 
สํานักปลัด 

 
3.ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
3.2 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการจัดทําหรือ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (สวน
ราชการ) 

ออกสํารวจ
ภาคสนามและ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

ในเขตเทศบาล ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จํานวน
หมูบานที่
ออกสํารวจ 

ขอมูลผูเสีย
ภาษีครบถวน
เปนระบบ 
คนหางาย 

กองคลัง 

2 โครงการ
ประชาสัมพนัธเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี (สวน
ราชการ) 

ประชาสัมพนัธ
การเก็บภาษีของ
เทศบาล 

ในเขตเทศบาล ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จํานวนผูมา
เสียภาษี
เพิ่มข้ึน 

การเก็บรายได
มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 



~ ๑๐๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3. โครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับภาษี
และคาธรรมเนียม 
(สวนราชการ) 

จัดฝกอบรม
เก่ียวกับภาษี
ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม 

ในเขตเทศบาล ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จํานวน
ผูเขารวม
อบรม 

ประชาชน
เขาใจในการ
เก็บรายไดของ
เทศบาล 

กองคลัง 

๔ โครงการจัดการ
เลือกตั้ง (สวน
ราชการ) 

เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภา
เทศบาล 

16 หมูบาน ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 จํานวนผูมา
ใชสิทธิ์
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

๕ โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ (สวน
ราชการ) 

จัดกิจกรรม
บริการ ใหความรู 
เก่ียวกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

16 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่
ของทองถ่ิน 

สํานักปลัด 

๖ โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
ตําบลพระซอง (สวน
ราชการ) 

จัดอบรม ทัศน
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรใน
เทศบาล 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
ลูกจาง 
พนักงานจาง
ทุกคน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
ลูกจาง 
พนักงานจาง 
ที่เขารวม
โครงการ 

บุคลากรของ
เทศบาลมี
ความรูและ
ประสบการณ
รวมทั้งมีความ
รักความ
สามัคคีใน
องคกร 
 
 

สํานักปลัด 



~ ๑๐๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ คาใชจายเปน
ทุนการศึกษาของ
บุคลากรเทศบาล 
(สวนราชการ) 

สงเสริมการ
เรียนรูของ
บุคลากร 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
ลูกจาง 
พนักงานจาง
ทุกคน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ 
ลูกจาง 
พนักงานจาง
ที่ไดรับทนุ 

บุคลากรมีการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

๘ คาใชจายในการจัดงาน
รัฐพิธี กิจกรรมวัน
สําคัญทางราชการ 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมวันรัฐ
พิธีและวันสําคัญ
ตางๆ ของ
ราชการ 

วันสําคัญตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
กิจกรรมที่จัด 

ระลึกถึง
ความสําคญัของ
แตละวันสําคัญ 

สํานักปลัด 

๙ โครงการวันเทศบาล 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 24 
เม.ย. ของทุกป 

ผูบริหาร,
สมาชิกสภา,
ขาราชการ,
ลูกจาง,
พนักงานจาง
ทุกทน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากรมี
ความรัก ความ
สามัคคี มี
ความภูมิใจใน
องคกร 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการสํานักงานนา
อยู (สวนราชการ) 

เพื่อสราง
บรรยากาศในการ
ทํางาน 

จัดกิจกรรม 5 
ส. 

10,000 10,000 10,000 10,000 บรรยากาศดี
ข้ึน 

สํานักงาน
สะอาด เปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
 
 

ทุกหนวยงาน 



~ ๑๑๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการจัดสวัสดิการ
และสิทธปิระโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษ (สวนราชการ) 

เพื่อเปนขวัญ 
กําลังใจของ
พนักงานฯ 

พนักงาน/
พนักงานจาง
เทศบาล 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ พนักงาน
ไดรับสิทธิ
และ
สวัสดิการใน
กรณีพิเศษ 

เปนการสราง
ขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกหนวยงาน 

๑๒ โครงการออกแบบ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลพระ
ซอง (สวนราชการ) 

จางออกแบบ 
เขียนแบบแปลน 
กอสรางอาคาร
สํานักงาน
เทศบาล 

1 แบบแปลน 400,000 400,000 400,000 400,000 1 แบบ
แปลน 

แบบแปลน
กอสราง
ถูกตองได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๑๓ โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน (สวน
ราชการ) 

จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พรอมทุกดานเพื่อ
เขาสูอาเซียน 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความพรอมใน
การเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

ทุกสวน
ราชการ 

๑๔ โครงการกอสราง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลพระ
ซอง (สวนราชการ) 

เพื่อกอสราง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบล
พระซอง 
 

อาคาร
สํานักงาน 1 
แหง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน
อาคาร
สํานักงานที่
ไดรับการ
กอสราง 
 
 
 

สํานักงาน
ทันสมัยได
มาตรฐาน 

สํานักปลัด 
กองชาง 



~ ๑๑๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการจัดซื้อที่ดิน
กอสรางสํานักงาน
เทศบาล (สวน
ราชการ) 

จัดซื้อที่เพื่อ
กอสราง
สํานักงาน
เทศบาลตาํบล
พระซอง 

ภายในเขต
เทศบาลแปลง
ติดกันไมต่าํ
กวา 5 ไร 

๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 ๕,000,000 จํานวนที่ดนิ
ที่ซื้อ 

มีที่ดินสาํหรับ
กอสราง
สํานักงาน
เทศบาล 

สํานักปลัด 

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน /ตอเติม/ 
สํานักงานเทศบาล 
(สวนราชการ) 

เพื่อความเปน
ระบบ เหมาะสม 
และสวยงาม 

ภายใน
สํานักงานและ
บริเวณ
สํานักงาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนคร้ัง
การปรับปรุง 

สํานักงานน า
อ ยู เ ป น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบรอย 

กองชาง 
สํานักปลัด 

 
3.ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
3.๓ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯ (สวน
ราชการ) 

จัดกิจกรรมปลูก
ตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่ปาเพิ่ม
มากข้ึน 

มีพื้นที่ปาไม
เพิ่มข้ึน 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๑๒ ~ 
 

 ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 เมืองนาอยู 

4.ยทุธศาสตรการพฒันาสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอม 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคปองกัน 
บรรเทาและบาํบดัรักษา
โรคติดตอ (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
รณรงค จัดหา
วัสดุอุปกรณ 
ปองกันโรคติดตอ 

ภายในเขต
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการรณรงค
ปองกัน 
บรรเทาและ
บําบดัรักษา
โรคติดตอ  

ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกัน
โรคติดตอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 โครงการรวมแรงรวมใจ
ตานภัยไขเลือดออก 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
รณรงค จัดหา
วัสดุอุปกรณ
ปองกัน
ไขเลือดออก 

ภายในเขต
เทศบาล 

๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 มีการรณรงค
ปองกัน 
ไขเลือดออก 

ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๓ โครงการรณรงคให
ความรูดานโภชนาการ
ครูผูดูแลเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 

จัดกิจกรรม
รณรงค จัดหา
วัสดุอุปกรณ 

6 โรงเรียน 
๖ ศูนย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูในดาน
โภชนาการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๔ โครงการใหความรูและ
ปองกันโรคติดตออุบัติ
ใหมในโรงเรียน 

จัดกิจกรรม
รณรงค จัดหา
วัสดุอุปกรณ 

6 โรงเรียน 
๖ ศูนย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ
มีความรูเกี่ยวกับ
โรคติดตออุบัติ
ใหม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 



~ ๑๑๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมการ
ปองกันโรคเอดส 

จัดอบรม จัดหา
วัสดุอุปกรณ 

ภายในเขต
เทศบาลตาํบล
พระซอง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนที่เขา
อบรมมีความรู
ในการปองกัน
เอดส 

ประชาชนมี
ความรูในการ
ปองกันโรค
เอดส 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๖ โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําดื่ม อุปโภค บริโภค 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม จัดหา
วัสดุอุปกรณใน
การตรวจสอบ 

ภายในเขต
เทศบาลตาํบล
พระซอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่
ออกตรวจ
คุณภาพน้ํา 

ประชาชนมีน้าํ
ดื่มน้ําใชที่มี
คุณภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็ก
เล็กในการปองกันโรคใน
เด็ก (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมอบรม 
จัดหาวัสดุอุปกรณ 

ครูศูนยเด็ก
เทศบาลตาํบล
พระซอง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ครู
ศูนยเด็กที่เขา
รวมโครงการมี
ความรูในการ
ปองกันโรคใน
เด็ก 

ครูมีความรูใน
การดูแลเด็กใน
ศูนยเด็กเล็กใน
การปองกันโรค
ในเด็ก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๘ โครงการอบรม อสม. 
ควบคุมโรคติดตอเมื่อเขา
สูอาเซียน 

จัดอบรม จัดหา
วัสดุอุปกรณ 

อสม.ตําบล
พระซอง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน อสม. 
ที่เขารวม
โครงการ 

อสม.มีความรู
ในการปองกัน
โรคติดตอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ในการดูแล
ผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 

อสม.ตําบล
พระซอง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน อสม. 
ที่เขารวม
โครงการ 

อสม.มีความรู
และสามารถ
ดูแลผูสูงอาย ุ

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 



~ ๑๑๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและผูพิการ 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและผู
พิการ 

ผูสูงอายุและผู
พิการตําบล
พระซอง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
ผูสูงอายุและผู
พิการที่เขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุและผู
พิการมีสุขภาพ
ที่ดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
๑๑ โครงการสงเสริมการ

ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
สงเสริมการออก
กําลังกาย 

ภายในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
๑๒ โครงการตรวจกิจการ

รานคาที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (สวนราชการ) 

ออกสํารวจกิจการ
รานคาตางๆ 

ภายในเขต
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคร้ังการ
ออกตรวจ 

ลดอันตรายตอ
สุขภาพ
ประชาชนที่เกิด
จากการ
ประกอบ
กิจการตางๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๑๓ โครงการจัดซื้อเคร่ือง
เสียงสําหรับกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ (สวน
ราชการ) 

จัดซื้อเคร่ืองเสียง
สําหรับใชใน
กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ 
 
 
 

1 ชุด พรอม
อุปกรณครบ
ชุด 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จํานวนเคร่ือง
เสียงที่จัดซื้อ 

เคร่ืองเสียงมี
คุณภาพได
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 



~ ๑๑๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการจัดซื้อยาสามัญ
ประจําบาน (สวน
ราชการ) 

จัดซื้อยาสามัญ
พื้นฐานสาํหรับ
ประชาชน 

ภายในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเงินที่
จัดซื้อ 

สามารถ
บรรเทาอาการ
เจ็บปวย
เบื้องตนได 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
๑๕ โครงการตรวจสาร

ปนเปอนในอาหาร (สวน
ราชการ) 

เพื่อตรวจหาสาร
ปนเปอนใน
อาหาร 

ภายในเขต
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่
ออกตรวจสาร
ปนเปอน 

ประชาชน
บริโภคอาหารที่
สะอาด
ปราศจากสาร
ปนเปอน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๑๖ โครงการปลูกปา
สมุนไพร 

จัดกิจกรรมปลูก
สมุนไพรในพื้นที่
ตําบลพระซอง 

ภายในเขต
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จํานวนปา
สมุนไพร
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีปา
สมุนไพรเพื่อใช
ประโยชนมาก
ข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๑๗ โครงการทัศนศึกษาดู
งานกลุม อสม.ตาํบลพระ
ซอง (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานกลุม 
อสม.ตําบลพระ
ซอง 
 

16 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุม อสม. มี
ประสบการณ
ดานตางๆ
เพิ่มข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๑๘ โครงการอบรมสงเสริม
ประสิทธิภาพ อสม. 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
ฝกอบรมให
ความรู อสม. ใน
ดานตางๆ 

16 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

อสม.มีความรู
และ
ประสบการณ
เพิ่มข้ึน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 



~ ๑๑๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการรณรงคปองกัน
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ทุกดาน (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
รณรงคปองกัน
แกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

ภายในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค 

ปญหา
สิ่งแวดลอม
ภายในเขต
เทศบาลลดลง
และไดรับการ
แกไข 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๒๐ โครงการรณรงคใชน้ํา
อยางประหยัด 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงคใชน้ําอยาง
ประหยัด 

ภายในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนมี
ความรูในการใช
น้ําอยาง
ประหยัดและ
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๒๑ โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําเทศบัญญตัิของ
เทศบาลตาํบลพระซอง 
ตาม พรบ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
จัดทําใหมและแกไข
เพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข 
 
 

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ตาํบลพระ
ซองปฏิบัติตาม 
พรบ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่
ตําบลพระซอง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
ประชาคม 

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลพระ
ซองปฏิบัติตาม 
พรบ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 



~ ๑๑๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ โครงการศึกษา
ผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมในการ
กอสรางโรงฆาสตัว (สวน
ราชการ) 

จัดประชาคม
หมูบาน ศึกษา
ผลกระทบในการ
กอสรางโรงฆา
สัตว 

ในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

รูถึงผลกระทบ
และความ
ตองการของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
4.ยทุธศาสตรการพฒันาสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอม 
4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการรักษแมน้ํา 
(สวนราชการ) 

จัดกิจกรรม
รณรงคปองกัน
รักษาความสะอาด
ในแมน้ําบังและ
แมน้ําอ่ืนๆ 

แมน้ําภายใน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค 

แมน้ําลาํคลอง
สะอาด 
ปราศจาก
มลพิษ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการศึกษาดูงานการ
อนุรักษ จัดการน้ําเสีย
ในชุมชน 

เพื่อศึกษาดูงาน
การอนุรักษ 
จัดการน้ําเสียใน
ชุมชน 

ผูบริหาร,
สมาชิกสภา,
พนักงาน,
เจาหนาที่,ผูนํา
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผู
รวมโครงการมี
ความรูเพิ่มข้ึน 

มีความรูใน
การจัดการน้ํา
เสียอยางถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
 



~ ๑๑๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการคลองสวย น้าํ
ใส 

เพื่อพัฒนาแหลง
น้ําใหสะอาด 

คลองในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แมน้ําลาํคลอง
สะอาดข้ึน 

แมน้ําลาํคลอง
สะอาด
ปราศจาก
มลพิษ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๔ โครงการใหความรูใน
การกําจัดขยะอยางถูก
วิธีแกประชาชน 

จัดกิจกรรมอบรม ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐
ของผูเขา
อบรมมีความรู
เร่ืองการกําจัด
ขยะอยางถูก
วิธี 
 

ประชาชนมี
ความรูในการ
กําจัดขยะ
อยางถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๕ โครงการรณรงครักษา
ความสะอาดชุมชน 
(สวนราชการ) 

รณรงคเร่ืองการ
รักษาความสะอาด 
การกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขต
เทศบาล 

ภายในเขต
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

พื้นที่ทุก
หมูบานสะอาด
ปราศจากขยะ 
ลดปญหาการ
เกิดโรค 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๖ โครงการหนาบานนา
มอง (สวนราชการ) 

จัดกิจกรรมรักษา
ความสะอาดใน
ครัวเรือน 

ครัวเรือน
ภายในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือนที่เขา
รวมโครงการ 

ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล
สะอาด นา
มอง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
 

๗ โครงการรณรงคงดใช เพื่อรณรงคงดใช ภายในเขต ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ มีการรณรงค ประชาชนมี กอง



~ ๑๑๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

โฟมบรรจุอาหาร โฟมบรรจุอาหาร เทศบาล งดใชโฟม
บรรจุอาหาร 

ความรูและใช
วัสดุชนิดอ่ืน
แทนโฟม 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 
 

๘ โครงการศึกษาดูงาน
ดานการกําจดัขยะ 

เพื่อศึกษาดูงาน
ดานการกําจดัขยะ 

ภายในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ประชาชนมี
ความรูในการ
กําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
๙ โครงการขยะแลกเกลือ

ไอโอดีน/ไข 
เพื่อจัดกิจกรรม 
จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ 

ภายในเขต
เทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ปญหาขยะ
ลดลงและ
แกไขปญหา
การขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๑๐ โครงการหนาบานสวย
หลังบานสวยในบานงาม 

จัดกิจกรรม จัดหา
วัสดุ อุปกรณ 

ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

บานเมือง
สะอาด
เรียบรอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
4.ยทุธศาสตรการพฒันาสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอม 



~ ๑๒๐ ~ 
 

4.๓ แผนงานการพาณชิย 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการรักษาความ
สะอาดตลาดสดเทศบาล
ตําบลพระซอง (สวน
ราชการ) 

จัดกิจกรรมดูแลรักษา
ความสะอาดตลาดสด
เทศบาลตําบลพระ
ซองและบริเวณ
โดยรอบ 

ทําความ
สะอาดตลาด
สดทุกเดือน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน
การทําความ
สะอาดตลาด
สดในแตละ
เดือน 

ตลาดสด
เทศบาล
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 



~ ๑๒๑ ~ 
 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 เมืองนาอยู 

5.ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสํารวจผังเมือง
รวมของเทศบาล (สวน
ราชการ) 

เพ่ือจัดทําผังเมือง
ของเทศบาลตําบล
พระซอง 

ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผังเมืองรวม
ของเทศบาล
ตําบลพระ
ซอง 

ลดปญหา
สิ่งกอสราง
การวางผัง
เมืองใน
อนาคต 

กองชาง 

๒ โครงการณรงค
ประชาสัมพันธการผัง
เมือง (สวนราชการ) 

เพ่ือสรางความ
เขาใจเก่ียวกับผัง
เมืองของเทศบาล
ตําบลพระซอง 

ภายในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๗๐ 
ของ
ประชาชนมี
ความเขาใจ
เก่ียวกับผัง
เมืองของ
เทศบาล 

ประชาชนมี
ความเขาใจ
ระเบียบ 
กฎหมาย 
แนวทาง
ปฏิบัติผังเมือง
ของเทศบาล 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําจากบานนาง
สุรัชดา เพชรฤทธิ์ ถึง
บานนางพันนิดา  วงค
หนายโกด (ม.๑) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๕๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 



~ ๑๒๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ทอ พีวีซี ๒ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง 
๑,๕๐๐ ม. 

๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ตางๆ 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค 
๑ แหง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๖ โครงการสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งริมน้ําบัง
จากวัดทาโพธิ์ชัย (ม.
๑) 

เพ่ือสรางสันเข่ือน
ริมน้ําบัง 

กวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

๑๖,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๖,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๖,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑๖,๐๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชน
ผูใชบริการมี
ความพึง
พอใจรอยละ 
๗๐ 

การกัดเซาะ
ตลิ่งลดลง 

กองชาง 

๗ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคบริเวณ
ทายบาน (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ตางๆ 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค 
๑ แหง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๒๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. หนา
บานนางพองพิศ ถึง
บานนายสอน ราชะนี
วงค (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๐๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
หนาบานนายจอน ไชย
ตนเทือก ถึงบานนาง
พองพิศ พรมลัง (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๑๐ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
ขางบานนางสาวแวว 
พอชมพู ถึงสี่แยกบาน
กํานัน (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๑๓๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๒๓๔,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ๒๓๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
หนาบานนางแตงออน 
ถึงบานนายถุน พอ
ชมพู (ม.๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 

กองชาง 



~ ๑๒๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
หนาบานนางประนอม 
มาระนอ ถึงบานนายสี
ทน พอบํารุง (ม.๒) 
 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๘๕ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บานนายวิน วงคสาไชย 
ถึง หนาบานนางหัส 
วงคสาไชย (ม.๒) 
 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวางเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ ม. 

๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๑๔ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา จากหนา
บานนายประไพร ศรี
สงคราม ถึงบริเวณ
ประปาหมูบาน (ม.๒) 
 
 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา 
ระยะทาง ๓๐๐ 
ม. 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๒๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา เสนทาง
บานนายสนิท 
พอครวงค ถึงสามแยก
หนาบานนางเฉวียง 
วงษาไชย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา
ระยะทาง ๓๐๐ 
ม. 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๖ โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบาน 
(ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ทอพีวีซี ขนาด 
๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง 
๑,๐๐๐ ม. 
 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 
 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บานนางหอม มีบุญ ถึง
ศาลาเอนกประสงคหมู
ท่ี ๓ (ม.๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๙๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. 

๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๑๘ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บานนายเฒา วันทา ถึง
บานนางลํา สุขสบาย 
(ม.๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 



~ ๑๒๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. เสน
บานนางรูนา (ม.๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๘๕ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๒๐ โครงการขุดลอกรอง
ระบายน้ํารอบหมูบาน
และรอบตลาดสด (ม.
๓) 

เพ่ือขุดลอกรอง
ระบายน้ํารอบ
หมูบานและรอบ
ตลาดสด 

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๒,๐๐๐ ตร.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทาง น้ําระบายไดดี กองชาง 

๒๑ โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวางรอบหมูบาน 
(ม.๓) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

๒๒ โครงการซอมแซมหอ

กระจายขาวหมูบาน 

(ม.๓) 

เพ่ือใหหอกระจาย
ขาวมีสภาพท่ีดีข้ึน 

ซอมแซมหอ
กระจายขาว 
จํานวน ๑ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจาย
ขาวไดรับ
การ
ซอมแซม  
 
 
 

หอกระจาย
ขาวมีสภาพท่ี
ดีข้ึน 

กองชาง 



~ ๑๒๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการซอมแซมฝา
ระบายน้ํารอบหมูบาน 
(ม.๓) 

เพ่ือซอมแซมฝา
ระบายน้ําใหอยูใน
สภาปกติ 

ซอมแซมฝา
ระบายน้ํา กวาง 
๐.๕๐ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ฝาระบายน้ํา
ท่ีชํารุดไดรับ
การ
ซอมแซม 

ฝาระบายน้ําท่ี
ชํารุดใชงานได
ปกติ 

กองชาง 

๒๔ โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคพรอม
หองน้ํา ๒ หอง (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ตางๆ 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค 
๑ แหง พรอม
หองน้ํา ๒ หอง 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 
พรอม
หองน้ํา ๒ 
หอง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๒๕ โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กอสรางระบบ
ประปา ๑ แหง 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ระบบ
ประปา ๑ 
แหง   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๒๖ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนางอุดสา ถึง

บานนายทัน (ม.๔) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 



~ ๑๒๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

ขางบานนางสุพาพร 

ถึงบานนางออนศรี (ม.

๔) 

 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

ขางบานนางเพชรรุง 

ถึงบานนางทัน วงค

แกว (ม.๔) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๒๙ โครงการติดตั้งหอ

กระจายขาวภายใน

ศาลา SML (ม.๔) 

เพ่ือติดตั้งหอ
กระจายขาว 

ติดตั้งหอ
กระจายขาว ๑ 
จุด ขยายขนาด 
๕๐๐ W. พรอม
เสียงตามสาย 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ หอกระจาย
ขาว ๑ จุด 

การ
ประชาสัมพัน
ธภายใน
หมูบานดี
ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๓๐ โครงการขยายไฟฟา
แรงต่ํา จากบานนายพี
ระพร ถึงบานนาย
อภิรักษ (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๓๐๐ 
ม. 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๒๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการขยายไฟฟา
แรงต่ํา ขางวัดพระซอง
ถึงหนาบานนางสี (ม.
๔) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 
ม. 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๒ โครงการขยายไฟฟา
แรงต่ํา หนาบานนาย
พระ ถึงบานนายเกง 
ประมาณ ๑,๕๐๐ 
เมตร (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๕๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๓ โครงการขยายระบบ
ประปาสวนภูมิภาค   
(ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟน้ําใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๔ โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค 
(ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   
 
 
 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 
 

กองชาง 



~ ๑๓๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการซอมแซมและ
ขยายประปาหมูบาน 
(ม.๕) 

เพ่ือซอมแซมและ
ขยายขยายประปา
ภายในหมูบาน 

ระบบประปา
แบบโครงเหล็ก
ใชถังไฟเบอร
กลาส ความจุ 
๒,๕๐๐ ลบ.ม. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการ
ซอมแซม
และขยาย
ขยายประปา
ภายใน
หมูบาน 

ประปาใชงาน
ไดปกติและ
ประชาชนใช
น้ําไดท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๖ โครงการกอสรางเมรุ 
บริเวณท่ีสาธารณะ (ม.
๖) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบพิธีเผาศพ 

กอสรางเมรุ ๑ 
หลัง 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ไดเมรุ ๑ 
หลัง ท่ีได
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบพิธี
เผาศพ 
 
 

กองชาง 

๓๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา จากบาน
นายประไพ ไชยตน
เทือก ถึงบานนาย
หลอด แสงชัย (ม.๖) 
 
 
 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา
ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๓๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมระบบทอสง
น้ําประปาหมูบาน (ม.
๖) 
 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมระบบทอ
สงน้ําประปา
หมูบาน 

ทอขนาด ๒ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง 
๑,๕๐๐ เมตร 

๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ มีการ
ซอมแซม
ระบบทอสง
น้ํา 

ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๙ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหนาบาน
นางสาวประสิทธิ์ มี
พรม ถึงหนาบานนาย
ปาริชาต อินปากดี (ม.
๗) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๔๐ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหนาบาน
นางหลอยลา สีสุทํา 
ถึงสามแยกศาลากลาง
หมูบาน (ม.๗) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๔๑ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําจากบริเวณสี่
แยกกลางหมูบาน ถึง
หนาบานนายกองมะณี 
(ม.๗) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 



~ ๑๓๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําจากศาลา
กลางหมูบาน ถึงบาน
นางบําเพ็ญ (ม.๗) 
 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๗๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 

กองชาง 

๔๓ โครงการติดตั้งไฟฟา
สองสวาง (ม.๘) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน 
๒๐ ชุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

๔๔ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา จากหมูท่ี 
๘ ถึงหมูท่ี ๙ (ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๔๕ โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา คสล. จาก

บานนายยอด ถึงฮอง

สรางนอยพรอมบอพัก

น้ํา (ม.๘)  

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

ระยะทาง ๑๕๐ 
เมตร  

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ระยะทาง การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 



~ ๑๓๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๖ โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม 
(ม.๘) 

เพ่ือสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ใหแกคนในชุมชน 

กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑ แหง 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ๑ 
แหง 

มีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กท่ีได
มาตรฐาน 

กองชาง 

๔๗ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บานนายทองจันทร มี
พรหม ถึงนายคาร 
อินทรกอง (ม.๘) 
 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๔๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา (ม.๘) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ ม. 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๔๙ โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
กลางหมูบาน (ม.๘) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 
 

กองชาง 



~ ๑๓๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๐ โครงการวางทอ

ประปาหมูบานใหม

แทนทอเดิม (ม.๘) 

เพ่ือวางทอประปา
หมูบานใหมแทน
ทอเดิมท่ีชํารุด 
 

ระยะทาง 
๒,๐๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระยะทาง เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๕๑ โครงการกอสรางคลอง

สงน้ําจากบานนายขัน

คํา พอเกตุ ถึงบานนาง

สวัสดิ์ กุลวงษา (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางคลอง
สงน้ํา 

ระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร  

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ระยะทาง เพ่ือให
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๕๒ โครงการตอเติมศาลา

ประชาคมหมูบาน 

พรอมซอมแซมหอง

สุขา (ม.๙) 

 

เพ่ือตอเติมศาลา
ประชาคมหมูบาน 
พรอมซอมแซมหอง
สุขา 

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๙ เมตร สูง 
๓ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๕๓ โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑ แหง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ๑ 
แหง 

ประชาชนมี
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใน
ชุมชน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๓๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๔ โครงการกอสรางศาลา

อเนกประสงคบริเวณ

หวยวังแสง (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ตางๆ 

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๑๒ เมตร 
สูง ๓ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๕๕ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

หนองยอถึงบานโพน

แพง (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๕๖ โครงการกอสรางคลอง

สงน้ําขนาดเล็ก จาก

บานหนองยอถึงบาน

บอดอกซอน (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางคลอง
สงน้ําขนาดเล็ก 
จากบานหนองยอ
ถึงบานบอดอกซอน 

ประมาณ 
๓,๐๐๐ เมตร 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ คลองสงน้ํา
จากบาน
หนองยอถึง
บานบอดอก
ซอน 

ประชนชนมี
น้ําใชสอยจาก
คลองสงน้ํา 

กองชาง 

๕๗ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําสายบาน

หนองยอ ถึงบานสอง

คอน (ม.๙) 

 

 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ประมาณ 
๑,๕๐๐ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๓๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๘ ปรับปรุงซอมแซมเสียง

ตามสาย หอกระจาย

ขาว (ม.๙) 

เพ่ือซอมแซมเสียง
ตามสาย หอ
กระจายขาว 

หอเหล็กสูง ๑๐ 
เมตร พรอม
เสียงตามสาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจาย
ขาวสูง ๑๐ 
เมตร 

ประชาชน
ไดรับฟงเสียง
จากหอ
กระจายขาว
ไดอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๕๙ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําสายบาน

หนองยอ ถึงบานบอ

ดอกซอน (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๖๐ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนายเริ่ม ถึง

บานนางดวงจันทร     

กุลวงษา (ม.๙) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๖๑ โครงการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน 

(ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

เปนหอถังเหล็ก
ความจุไมนอย
กวา ๑๐ ลบ.ม. 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   
 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 
 

กองชาง 



~ ๑๓๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๒ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

บานนายเกชา พุทธ

วงค ถึงบานนายวิชัย 

วงคแกว (ม.๑๐) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๐ 
๐เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๖๓ โครงการขยายเขต

ประปาภายในหมูบาน 

จากบานนางคําเภา 

อินทรกอง ถึงบานนาง

พัฒนา สํารองพันธ (ม.

๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ทอ PVC. ขนาด 
๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕  
ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 
 

กองชาง 

๖๔ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา จากทุง

นาหวา ถึงเสนทางไป

บานหนองยอ (ม.๑๐) 

 

 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๓๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๕ โครงการขยายเสยีง

ตามสายภายใน

หมูบาน  (ม.๑๐) 

เพ่ือขยายเสียงตาม
สายภายในหมูบาน   

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 
พรอมอุปกรณ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
และอุปกรณ
เสียงตาม
สาย 

ประชาชน
ไดรับฟงเสียง
จากหอ
กระจายขาว
ไดอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๖๖ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําจากบาน

นายวรจิตร วงคแกว 

ถึงบานนางพิสมัย บัว

ทองจันทร (ม.๑๐) 

 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๖๗ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวาง (ม.๑๐) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

เปนโคมคูและ
โคมเดี่ยว ๑๕ 
จุด 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๓๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๘ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนายปนไทย 

เชื้อพระซอง ถึงหนา

บานนายอรุณศักดิ์ 

อินทรกอง (ม.๑๑) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๘๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๖๙ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนางวันดี 

อินทรโสม ถึงบานนาง

ไคสี วงคแกว (ม.๑๑) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๗๐ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวาง (ม.๑๑) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน ๕ 
จุด 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๑ โครงการขยายเขต

คลองสงน้ําตอจาก

คลองบานหนองยอ 

(ม.๑๑) 

เพ่ือขยายเขตคลอง
สงน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภค 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชนมีน้ํา
ใชในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชาง 

๗๒ โครงการกอสรางลาน

ออกกําลังกาย (ม.๑๑) 

เพ่ือใหมีลานออก
กําลังกาย 

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๓๐เมตร 
หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ลานสําหรับ
ออกกําลังกาย 

กองชาง 

๗๓ โครงการกอสราง

สนามกีฬา (ม.๑๑) 

เพ่ือกอสรางสนาม
กีฬาใหแกคนใน
ชุมชน 

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 
พรอมอุปกรณ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
พรอม
อุปกรณ 

คนในชุมชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายและ
ท่ีพักผอน
หยอนใจ 

กองชาง 

๗๔ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางภายใน

หมูบาน (ม.๑๒) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน 
๒๐ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๕ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําเสียจากหนา

วัดเหนือทาจําปา ถึง

บานนางใบศรี หนูชาง

สิงห (ม.๑๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๗๖ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล.จาก

หนาบานนางวราภรณ 

ประโพธิ์ทัง ถึงบาน

นางนีระชอน พอลีละ 

(ม.๑๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๗๗ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

ปากซอย ถึงบานนาง

วิเศษ วงคแกว (ม.๑๒) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐ ๒๗๐,๐๐ ๒๗๐,๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๘ โครงการขยายประปา

หมูบาน บริเวณวัด

นครสามัคคีธรรม (ม.

๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ทอ PVC.๒ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๗๙ โครงการขยายเขต

ประปาหมูบาน (ม.

๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชน
รอยละ 
๑๐๐ มีน้ํา
ใช   

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๘๐ โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงคบริเวณ

ปาชา (ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรม
ตางๆ 

กอสรางศาลา
เอนกประสงค 
๑ แหง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสง
ค ๑ แหง 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ประกอบ
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

๘๑ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวาง (ม.๑๓) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน 
๒๐ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๒ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. ขาง

บานนางจอมแพง ธ.น.

ราช ถึงสุดถนน (ม.

๑๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๘๓ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

บานนายสา คํามะเทพ 

ถึงบานนางสุตา โสภา

พรหม (ม.๑๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๘๔ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

บานนายบัว สีสุวงศ 

ถึง บานนายทองอยู 

(ม.๑๓) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๕ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนายประเชิญ 

เชื้อสาทุม ถึงหนาบาน

นายบุญอุม อินทรโสม 

(ม.๑๔) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๘๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 

กองชาง 

๘๖ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

นางแสวง ศรีสุธรรม 

ถึงบานนางพัชราภรณ 

พอเกษ (ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๘๗ โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา คสล. จาก

หนาบานนายยนต พอ

ลีละ ถึงทางแยกปาชา 

(ม.๑๔) 

เพ่ือใหการระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการทวมขัง
ของน้ําในฤดูฝน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความลึก 

การระบาย
น้ําดีข้ึน และ
ปองกันการ
ทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๘ โครงการขยายเขต

ประปาหมูบาน (ม.

๑๔) 

เพ่ือขยายเขต
ประปาหมูบาน 

ทอ PVC.๒ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ 
ระยะทาง
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ระยะทาง มีน้ําใชอุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

๘๙ โครงการกอสรางหอ

กระจายขาว (ม.๑๔) 

เพ่ือมีหอกระจาย
ขาวประชาสัมพันธ
ในหมูบาน 

หอกระจายขาว
สูง ๑๐ เมตร 
พรอมเครื่อง
เสียง ๕๐๐ W 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หอกระจาย
ขาว ๑ แหง 

ประชาชน
ไดรับฟง
ขาวสารได
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๙๐ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

นางลา ถึงนานางเพ็ญ 

(ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๙๑ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวาง (ม.๑๕) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน 
๒๐ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๒ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําจากบาน

นายเจริญ ไชยสิม ถึง

บานนายบุญชม หลา

เพ็ง (ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๙๓ โครงการติดตั้งเพ่ิมจุด

เสียงตามสายภายใน

หมูบาน (ม.๑๖) 

เพ่ือติดตั้งเพ่ิมจุด
เสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 

จํานวน ๕ จุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

การ
ประชาสัมพัน
ธท่ัวถึง 

กองชาง 

๙๔ โครงการเทลาน

คอนกรีตหนาศาลา

เอนกประสงค (ม.๑๖) 

เพ่ือมีลานคอนกรีต
ใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

กวาง ๒๐ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ 
เมตร 

๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา 

ประชาชนมี
ลานคอนกรีต
ใชในการจัด
กิจกรรม 

กองชาง 

๙๕ โครงการติดตั้งไฟฟา

สองสวางภายใน

หมูบาน (ม.๑๖)  

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โคมคูและโคม
เดี่ยว จํานวน 
๒๐ จุด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนจุดท่ี
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

 
 
 



~ ๑๔๗ ~ 
 

5.ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
5.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน 
คสล.เชื่อมระหวาง หมูท่ี 
๑ ถึงหมูท่ี ๓ (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๕๐ ม. 

๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล.บานนางเจริญ 
ทิพยวงค ถึงวัดทาโพธิ์
ชัย (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. 

๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ๔๔๕,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 

กองชาง 

๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหนาบานนาง
สมนึก เพชรฤทธิ์ ถึงวัด
พระซองนอย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๘๑๒,๐๐๐ ๘๑๒,๐๐๐ ๘๑๒,๐๐๐ ๘๑๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 



~ ๑๔๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง หนาบานนาย
สมนึก เพชรฤทธิ์ ถึงวัด
พระซองนอย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 
ยาว ๓๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ ม. 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล.  จากหลังบานนาง
ฉวีวรรณ เพชรฤทธิ์ ถึง
หลังบานนายวิน วงคสา
ไชย (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม. 
ยาว ๘๐ ม. 
หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม . 

๑๘๕,๖๐๐ ๑๘๕,๖๐๐ ๑๘๕,๖๐๐ ๑๘๕,๖๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๖ โครงการซอมแซมถนน 
คสล. (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

พ้ืนท่ีซอม
จํานวน ๕๐๐ 
ตรม. 

๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ถนนใชงาน
ไดดีข้ึน  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๔๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางสวรรค ปริโปร 
ถึงบานนายวิจิตร แสน
เข่ือน (ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๑๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๘ โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากบานนางโสภา 
ทิพยวงค ถึงทางแยก
หนาสวน คุณหมออุต 
สุวรรณคํา (ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๑๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากหนาบานนาง
รุจิรา ถึงทางลงแมน้ําบัง 
(ม.๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ขางบานนายพีระพร ถึง
บานนายอภิรักษ มี
พรหม เมตร (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หนาบานนางเดือน ถึง
บานนางดวง ไชยศรี (ม.
๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๗๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ ๒๑๗,๕๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายพระซอง-นาคู 
(ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๑ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหมูท่ี ๕ บาน
นาสีนวล ถึงเขตบาน
แขนนาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๖๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๔ โครงการตัดถนนสาย
ใหม จากนานายดอกดิน 
ธ.น.ดี ไปถึงบอเกลือ (ม.
๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๕๐๐ ม.  
หนา ๐.๒๐ ม. 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานนางกอง
สิน ถึงหนองโกนบอ (ม.
๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกอสราง

ถนนลาดยางจากหมู ๕ 

บานนาสีนวล ถึงเขต

บานแขนนาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๖ ม.  
ยาว ๕๕๐ ม.  
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๗ โครงการกอสรางถนน
คอน คสล. จากบาน
นายทิม ถึงบอเกลือ (ม.
๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๑๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๑๘ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ ม.  
ยาว ๘๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนนใชงาน
ไดดีข้ึน  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ถึงลักก้ีรีสอรท 

(ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ๖๙๖,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒๐ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากบานนาเหนือ 

ถึง บานพระซองนอย 

(ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๖๐๐ 
เมตรเมตร หนา 
๐.๑๕ ม. 

๓,๗๑๒,๐๐๐ ๓,๗๑๒,๐๐๐ ๓,๗๑๒,๐๐๐ ๓,๗๑๒,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒๑ โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในเขตหมูบาน 

(ม.๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตรเมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนนใชงาน
ไดดีข้ึน  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ โครงการกอสรางถนน
ลูกรังจากหนาบานนาง
หันตา มีพรม ถึงหนา
บานนายกองมะณี เสนา
คํา (ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร
เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ ม. 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒๓ โครงการกอสราง
สะพาน คสล.ขามคลอง
สงน้ํา (ฝายวังไห) จาก
ทุงนานายคาน สุขเต ถึง
นางบัวทอง พอชมพู (ม.
๘) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม. ยาว 
๔ ม. จํานวน ๓ 
จุด 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๒๔ โครงการกอสราง

สะพานขามคลองน้ํา (ม.

๘) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม. ยาว 
๔ ม. จํานวน ๕ 
จุด 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังจากบานหนองยอ
ถึงบานบอดอกซอน (ม.
๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๑,๔๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนนใชงาน
ไดดีข้ึน  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒๖ โครงการตัดถนนสาย
ใหมไปพ้ืนท่ีการเกษตร 
(เชื่อมตอไปสองคอน 
บอดอกซอน) พรอม
บล็อกคอนเวิส (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๒๗ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังไปฝายวังไห (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ถนนใชงาน
ไดดีข้ึน  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๒๘ โครงการกอสรางบล็อก

คอนเวิรส (ม.๙) 

เพ่ือกอสรางบล็อก
คอนเวิรสระบายน้ํา 

กวาง ๔.๕๐ ม. 
ยาว ๗ ม.  
สูง ๑.๘๐ ม. 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความสูง 
 

การระบายน้ํา
ไดดี 

กองชาง 



~ ๑๕๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๙ โครงการกอสรางถนน

ลูกรังเลียบลําน้ําบัง (ม.

๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๓๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๓๐ โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบานนายบุญ
ทัน เขตนคร ถึงบาน
นายสัญญา เพชรฤทธิ์ 
(ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๒ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๓๑ โครงการซอมแซมถนน
ลูกรังสายสองคอน-นา
มวงทา (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๓๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานนางสาว
กองมณี อินปากดี ถึง
บานนางคําเภา มีพรม 
(ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕
เมตร 

๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 



~ ๑๕๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ โครงการตัดถนนสาย

ใหม จากสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาตามริมน้ําบัง

ถึงฝายน้ําลน (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐
เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๓๔ โครงการกอสรางถนน

ลูกรังจากทุงนาหวา ถึง

เสนทางไปบานหนองยอ  

(ม.๑๐)   

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๓๕ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากหนาบานนาย
ทรรศ วงคแกว ถึงหนา
บานนางไตรมิตร ชาง
สาร (ม.๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕
เมตร 

๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๖ โครงการกอสรางถนน 
คสล. จากบานครู
ชํานาญไปหนองเรือ (ม.
๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕
เมตร 

๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๓๗ โครงการกอสรางถนน 

คสล. เสนนาเขืองคํา 

(ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๓๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๓๘ โครงการกอสรางบล็อก

คอนเวิรส (ม.๑๒) 

เพ่ือกอสรางบล็อก
คอนเวิรสระบายน้ํา 

กวาง ๓.๖๐ 
เมตร ยาว ๖ 
เมตร สูง ๑.๘๐ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความสูง 

การระบายน้ํา
ไดดี 

กองชาง 

๓๙ โครงการตัดถนนสาย

ใหม จากทุงนาหนองผือ 

ถึงท่ีนานายเสาร ยตะ

โคตร (ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐
เมตร 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 
 

กองชาง 



~ ๑๕๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๐ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ลงน้ําบัง หนาบาน
หมวดวีระ พงษจรูญ  
(ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๔๑ โครงการตัดถนนสาย
ใหม จากบานนางพอดี 
แสงฟา ถึงถนนลาดยาง 
(ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

กองชาง 

๔๒ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากโรงเรียนไปถึง

วัดปาทากกตาล (ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๓๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๔๓ โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังภายในหมูบาน (ม.

๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 



~ ๑๖๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔ โครงการตัดถนนสาย

ใหม จากบานนายสมพร 

ชุมปลา ถึงบานนาง

อรุณี อรุณพิพัฒนพงศ 

(ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๔๕ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากท่ีนานางปทุม

วัน ฤกษเมือง ถึงบาน

นายประเชิญ พอแกว 

(ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา๐.๑๕ 
เมตร 

๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๘,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 

๔๖ โครงการกอสรางถนน 

คสล. จากหมูท่ี ๓ ถึงสี่

แยกบานนาฮุม (ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

๔๗ โครงการกอสรางถนน 

คสล. สาย พระซอง-บอ

ดอกซอน-ดงติ้ว-บานนา

ทุงตะวัน(ต.นาเลียง) (ม.

๓,ม.๘,ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

กองชาง 



~ ๑๖๑ ~ 
 

5.ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
5.๓ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 
 
 

จํานวน ๘ บอ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๒ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร (ม.๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

บอขนาด
เสนผาศูนยกลา
ง ๕ นิ้ว ชั้น 
๘.๕ จํานวน 
๑๐ บอ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๓ โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร (ม.๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

บอขนาด ๕ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ จํานวน
๒๐ บอ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
 
 
 

กองชาง 



~ ๑๖๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

จํานวน ๑๐ บอ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๕ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

จํานวน ๑๐ บอ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๖ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๙) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาด
เสนผาศูนยกลา
ง ๕ นิ้ว ชั้น 
๘.๕ จํานวน 
๑๐ บอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๗ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร  (ม.๑๐) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาดบอ ๕ นิ้ว 
ชั้น๘.๕ จํานวน
๑๐ บอ 

๑๕๐.๐๐๐ ๑๕๐.๐๐๐ ๑๕๐.๐๐๐ ๑๕๐.๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๘ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาดบอ ๕ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ จํานวน
๑๐ บอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 



~ ๑๖๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๒) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาด
เสนผาศูนยกลา
ง ๕ นิ้ว ชั้น ๘. 
๑๐ บอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ บอบาดาล มีน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๐ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาดบอ ๕ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ จํานวน 
๑๐ บอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๑ โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๖) 

เพ่ือใหประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรอยาง
เพียงพอ 

ขนาดบอ ๕ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ จํานวน 
๑๐ บอ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๒ โครงการสูบน้ําดวย
ระบบไฟฟา (ม.๑) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ําใชในการเกษตร 

แพสูบน้ํา
เครื่องยนต 
ขนาด ๑๕,๐๐๐ 
KW. 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ แพสูบน้ํา
หนึ่งแหง 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อยางท่ัวถึง 
 

กองชาง 

๑๓ โครงการขุดลอก
หนองสระสาธารณะ 
(ม.๒) 

เพ่ือขุดลอกหนอง
สระสาธารณะ 

ขนาดเนื้อท่ี ๓ 
ไร 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีการขุด
ลอก 

กักเก็บน้ําใน
ปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 
 

กองชาง 



~ ๑๖๔ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขุดลอกลํา
หวยสาธารณะ (ม.๓) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
สาธารณะ 

กวาง ๔ ม.ยาว
๔๐๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๒ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการขุด
ลอก 

ระบายน้ําไดดี กองชาง 

๑๕ โครงการขุดลอก
หนองสาธารณะ (ม.
๔) 

เพ่ือขุดลอกหนอง
สาธารณะใหกักเก็บ
น้ําไดดี 
 

ขนาดเนื้อท่ี ๒๐
ไร 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี กักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๑๖ โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ําพรอมทอ
สงน้ําเพ่ือการเกษตร
บริเวณปาชา (ม.๕) 

เพ่ือกอสรางสถานี
สูบน้ําพรอมทอสง
น้ําเพ่ือการเกษตร 

กอสรางสถานี
สูบน้ํา ๑ แหง
เครื่องสูบน้ําไม
นอยกวา 
๑๕,๐๐๐ 
กิโลวัตต 

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ สถานีสูบน้ํา 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร
เสนทางไปบานแขน
นาง (ม.๕) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา
ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๘ โครงการขุดลอกลํา
หวยและหนอง
สาธารณะประจํา
หมูบาน (ม.๕) 

เพ่ือแกไขปญหา
การขาดแคนน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

ขนาดเนื้อท่ี ๑๕ 
ไร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี กักเก็บน้ําเพ่ือ
ใชใน
การเกษตร 

กองชาง 



~ ๑๖๕ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดลอก
หนองสาธารณะ (ม.
๖) 

เพ่ือขุดลอกหนอง
สาธารณะใหกักเก็บ
น้ําไดดี 

ขนาดเนื้อท่ี ๑๐
ไร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี กักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๒๐ โครงการซอมแซม

ฝายน้ําลน (ม.๗) 

 

เพ่ือซอมแซมฝาย
น้ําลน 

กวาง ๒๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 

สามารถกัก
เก็บน้ําไดดี 

กองชาง 

๒๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ําเพ่ือ
การเกษตร (ม.๗) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ไฟฟาแรงต่ํา 
ระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๒๒ โครงการขุดลอกลํา
หวยเชิง (ม.๗) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

กวาง ๑๒ ม. 
ยาว ๘๐๐ ม.ลึก
เฉลี่ย ๓ ม. 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๒๓ โครงการกอสราง

ฝายน้ําลนวังยาว (ม.

๘) 

เพ่ือกอสรางฝายน้ํา
ลน 

กอสรางฝายน้ํา
ลน ๑ แหง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ฝายน้ําลน ๑ 
แหง 

มีฝายน้ําลน
เพ่ือกักเก็บน้ํา 

กองชาง 

๒๔ โครงการกอสราง

คลองสงน้ําระบบทอ 

(ม.๑๔) 

เพ่ือกอสรางคลอง
สงน้ําระบบทอ 

ระยะทาง ๕๐๐ 
ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๖๖ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการขุดลอกลํา
หวยและหนอง
สาธารณะประโยชน 
(ม.๘) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
และหนอง
สาธารณะ
ประโยชนใหกักเก็บ
น้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๒๕ ไร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๒๖ โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายวังไห 

(ม.๙,๑๐) 

เพ่ือซอมแซมฝายวัง
ไหใหมี
ประสิทธิภาพ 

กวาง ๔๐ เมตร 
ยาว ๖ เมตร สูง 
๓.๕๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความสูง 

เพ่ือใหฝายวัง
ไปอยูในสภาพ
ท่ีดี 

กองชาง 

๒๗ โครงการขุดลอกอาง

เก็บน้ําโศกชางตาย 

(ม.๙) 

เพ่ือขุดลอกอางเก็บ
น้ําโศกชางตาย 

ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒๐ ไร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี
การขุดลอก 

อางเก็บน้ําอยู
ในสภาพ
สมบูรณ 
ระบายน้ําไดดี 

กองชาง 

๒๘ โครงการขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน  

(ม.๙) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
และหนอง
สาธารณะ
ประโยชนใหกักเก็บ
น้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๑๕ ไร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๒๙ โครงการขุดลอกหวย

ฝายวัด (ม.๑๐)   

เพ่ือขุดลอกหวย
ฝายวัด 

กวาง ๑๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๓ 
เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี
การขุดลอก 

อางเก็บน้ําอยู
ในสภาพ
สมบูรณ 
ระบายน้ําไดดี 

กองชาง 



~ ๑๖๗ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ โครงการขุดลอก

หนอง สระ 

สาธารณะ (ม.๑๐) 

 

เพ่ือขุดลอกหนอง 
สระ สาธารณะให
กักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๑๐ไร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๓๑ โครงการขุดลอกลํา

หวย

สาธารณประโยชน 

(ม.๑๑) 

เพ่ือขุดลอกขุดลอก
ลําหวย
สาธารณประโยชน 
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๘ไร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๓๒ โครงการกอสราง

สถานีสูบน้ําระบบทอ

จากลําน้ําบัง (ม.๑๒) 

เพ่ือกอสรางสถานี
สูบน้ําระบบทอจาก
ลําน้ําบังใชใน
การเกษตร 

ระบบแพสูบน้ํา
ดวยไฟฟา
เครื่องยนต 
๑๕,๐๐๐ KW  

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ สถานีสูบน้ํา ประชาชนมีน้ํา
ใชใน
การเกษตร 

กองชาง 

๓๓ โครงการขุดลอกลํา

หวยและหนอง

สาธารณประโยชน 

(ม.๑๒) 

 

 

 

เพ่ือขุดลอกขุดลอก
ลําหวยและหนอง
สาธารณประโยชน 
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๓๐ไร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 



~ ๑๖๘ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําเพ่ือ

การเกษตร จากบาน

นางปานคํา ชาเท

ราช ไปทุงนานายทวี 

อรรคฮาด (ม.๑๓) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๕ โครงการกอสราง

คลองสงน้ําเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๓) 

เพ่ือกอสรางคลอง
สงน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
คลองสงน้ํา 

มีน้ําใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๖ โครงการขุดลอก

หนอง สระ ประจํา

หมูบาน (ม.๑๓) 

เพ่ือขุดลอกขุดลอก
ลําหวยและหนอง
สาธารณประโยชน 
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๕ไร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๓๗ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําจากนา

นายอาทิตย มีพรหม 

ถึงนานางราศี เหลาดี 

(ม.๑๔) 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๖๙ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําเพ่ือ

การเกษตร (ม.๑๔) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร มิเตอร
ขนาด ๑๕ 
แอมป 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

๓๙ โครงการขุดลอก

หนอง บอเกลือและ

หนองสาธารณะ (ม.

๑๔) 

เพ่ือขุดลอกหนอง 
บอเกลือและหนอง
สาธารณะ ใหกัก
เก็บน้ําไดดี 
 
 

เนื้อท่ี ๓๐ไร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๔๐ โครงการขุดลอกลํา

หวย

สาธารณประโยชน 

(ม.๑๕) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๑๐ไร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

๔๑ โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงต่ําเพ่ือ

การเกษตร เสนทาง

บานนางประภา แกว

คนตรง (ม.๑๖) 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 



~ ๑๗๐ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงาน
ที ่

รบัผดิชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ โครงการขุดลอกลํา

หวย

สาธารณประโยชน 

(ม.๑๖) 

เพ่ือขุดลอกลําหวย
สาธารณประโยชน
ใหกักเก็บน้ําไดดี 

เนื้อท่ี ๒๐ไร ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ขนาดเนื้อท่ี การระบายน้ํา
และกักเก็บน้ํา
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 



~ ๑๗๑ ~ 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

สาํหรับอุดหนนุองคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคกรประชาชน 
เทศบาลตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๕ การพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยนื 

- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหารเสริม 

(นม) (สวนราชการ) 

เพื่อสงเสริม

สุขภาพอนามัย

ของเด็กนักเรียน

ใหเจริญเตบิโต

สมบูรณและ

แข็งแรง 

6 โรงเรียน 

6 ศูนย 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนและ

ศูนยที่ไดรับ

การอุดหนุน 

เด็ ก ได ดื่ ม น ม

อยางทั่วถึง 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

๒ อุดหนุนอาหารกลางวนั 

(สวนราชการ) 

เพื่อจายเปนเงิน

อุดหนุนอาหาร

กลางวันใหแก

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

6 โรงเรียน 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

เด็กสุขภาพราง

การแข็งแรง

เติบโตสมวัย 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

ผ.0๒ 



~ ๑๗๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ อุดหนุนโครงการ

แขงขันความเปนเลิศ

ทางวชิาการ (สวน

ราชการ) 

คาใชจายในการ

จัดกิจกรรม

เก่ียวกับวิชาการ 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร. ละ 

๒๐,๐๐๐) 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

เด็กและ

เยาวชนแสดง

ศักยภาพ

ออกมาไดเต็มที่ 

สํานักปลัดฯ 

งานการศึกษา 

๔ อุดหนุนโครงการทัศน

ศึกษานักเรียน (สวน

ราชการ) 

เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูนอก

หองเรียน 

ภายในเขต

เทศบาล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการ 

นักเรียนมี

ประสบการณ

นอกหองเรียน 

สํานักปลัดฯ 

 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.๒ แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการแขงขัน

กีฬากรีฑานักเรียนตาํบล

พระซอง (สวนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนการ

แขงขันกีฬา

นักเรียนโรงเรียน

ตางๆ 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร.ละ 

๒๐,๐๐๐) 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

นักเรียน

รางกายแข็งแรง 

มีน้ําใจเปน

นักกีฬา 

 

 

สํานักปลัดฯ 



~ ๑๗๓ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการเขาคาย

ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 

(สวนราชการ) 

เพื่อใหเยาวชนได

ทํากิจกรรม

รวมกัน 

ประถม 6 รร. 

มัธยม ๑ รร. 

(รร.ละ 

๒๐,๐๐๐) 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

เกิดความรัก 

ความสามัคคี มี

น้ําใจเสียสละ 

 

สํานักปลัดฯ 

๓ อุดหนุนโครงการงาน

ประเพณีไหลเรือไฟและ

งานกาชาดจังหวัด

นครพนม (สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

การจัดเรือไฟและ

งานกาชาดจังหวัด

นครพนม 

สภาวัฒนธรรม

อําเภอนาแก 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน

งบประมาณที่

อุดหนุน 

สืบสาน

วัฒนธรรมไหล

เรือไฟให

ยิ่งใหญเปนที่

รูจักทั่วไป 

สํานักปลัด 

๔ อุดหนุนโครงการอบรม

เยาวชน บรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอน 

(สวนราชการ) 

เปนคาใชจายใน

กิจกรรมการ

บรรพชาสามเณร 

วัดหลวงพอ

พระซอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

งบประมาณที่

อุดหนุน 

เยาวชนได

เรียนรูศาสนา

และอบรมจิตใจ

ใหเปนคนดี 

 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๗๔ ~ 
 

1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.๓ แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการรณรงค

ตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา (to be 

number one)  

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา 

-ประถม ๖ รร. 

(รร.ละ๕,๐๐๐) 

-มัธยม  ๑  รร. 

(๑๕,๐๐๐) 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จํานวน

โรงเรียนที่

ไดรับเงิน

อุดหนุน 

ปญหายาเสพ

ติดใน

สถานศึกษา

ไดรับการแกไข 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗๕ ~ 
 

1.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการ

กิจกรรมศูนยพัฒนา

ครอบครัว (สวนราชการ) 

อุดหนุนศูนย

พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตําบล

พระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ สถาบนั

ครอบครัวมี

ความเขมแข็ง 

 

สํานักปลัด 

๒ อุดหนุนสภาเด็กและ

เยาวชนตาํบลพระซอง 

(สวนราชการ) 

อุดหนุนใหสภาเด็ก

และเยาวชนจัด

กิจกรรม

สรางสรรค 

ภายในเขต

เทศบาล 

15,000 15,000 15,000 15,000 1 โครงการ เด็กและ

เยาวชนมี

ความคิด

สรางสรรค ใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

สํานักปลัด 

๓ อุดหนุนกลุมสตรีตําบล

พระซอง (สวนราชการ) 

อุดหนุนการพัฒนา

กลุมสตรีตําบล

พระซอง 

ภายในเขต

เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินที่

อุดหนุน 

กลุมสตรีตําบล

พระซองไดรับ

การพัฒนาทุก

ดาน 

สํานักปลัดฯ 

 
 



~ ๑๗๖ ~ 
 

 ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๑ การพัฒนาการคาการลงทุน, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว, ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว , 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร , 4 การพัฒนาการคาผาน
แดน 
2.ยทุธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการสงเสริม

กลุมอาชีพ (แผนชุมชน

,ประชาคม) 

อุดหนุนกลุมอาชีพ

ตางๆ 

- กลุมเย็บ

หมอนมะยม 

- กลุมผลิตขาว

ฮางงอก 

- กลุมจักสาน

กระติ๊บขาว 

- กลุม

เกษตรกรผลิต

ขาวหอมมะลิ 

และกลุมตางๆ

ภายในเขต

เทศบาล 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมที่

ไดรับการ

อุดหนุน 

มีการรวมกลุม

เพื่ อผลิต เปน

อ า ชี พ ส ร า ง

รายได 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๗๗ ~ 
 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๗ การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
3.ยทุธศาสตรการพฒันาการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี
3.๑ แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการศูนย
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางระดบั
อําเภอ (สวนราชการ) 

อุดหนุนการ
ดําเนินงานของ
ศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางระดบั
อําเภอ  

1 โครงการ 26,000 26,000 26,000 26,000 จํานวนเงินที่
อุดหนุน 

การจัดซื้อจัด
จางของ อปท. 
มีความโปรงใส 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๗๘ ~ 
 

ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๔  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  
- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 เมืองนาอยู 

4.ยทุธศาสตรการพฒันาสุขภาพอนามยัและสิง่แวดลอม 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมวัน อสม.
แหงชาติ (สวนราชการ) 

อุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรม
วัน อสม. 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเงินที่
อุดหนุน 

ใหความสําคัญ
ของวัน อสม.
แหงชาต ิ

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๒ อุดหนุนการพัฒนางาน
บริการสาธารณสุข (สวน
ราชการ) 

อุดหนุนการ
ดําเนินงานของ 
อสม.ทุกหมูบาน 

16 หมูบาน 240,000 240,000 240,000 240,000 จํานวน
หมูบานที่
ไดรับการ
อุดหนุน 

อสม.สามารถ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๗๙ ~ 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคการบรหิารสวนจงัหวดั 
เทศบาลตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยืน  

- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 เมืองนาอยู 
5.ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
๕.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน 

คสล. สาย พระซอง-

บอดอกซอน-ดงติ้ว-

บานนาทุงตะวัน(ต.นา

เลียง)  

 

เพ่ือใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ เมตร 
ยาว ๕,๐๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 

อบจ. 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายพระซอง-นา
คู  
 

เพ่ือใหประชาชน
ใชสัญจรไปมาได
สะดวกมากข้ึน 

กวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ 
ม.  
หนา ๐.๑๕ 
ม. 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความกวาง 
ความยาว 
ความหนา  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา 
 

อบจ. 

 

ผ.๐๓ 



~ ๑๘๐ ~ 
 

๕.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสรางเข่ือน
ปองกันตลิ่งริมน้ําบัง
จากวัดทาโพธิ์ชัย (ม.
๑) 

เพ่ือสรางสัน
เข่ือนริมน้ําบัง 

กวาง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ผูใชบริการมี
ความพึง
พอใจรอยละ 
๗๐ 

การกัดเซาะ
ตลิ่งลดลง 

เทศบาล 
อบจ. 

๒ โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ําพรอมทอ
สงน้ําเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือกอสราง
สถานีสูบน้ํา
พรอมทอสงน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

กอสราง
สถานีสูบน้ํา 
๑ แหง พรอม
ทอสงน้ํา 
 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ สถานีสูบน้ํา 
๑ แหง พรอม
ทอสงน้ํา 

ประชาชนมีน้ํา
ใชเพ่ือ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 

เทศบาล 
อบจ. 

๓ โครงการขุดลอกอาง
เก็บน้ําโศกชางตาย 

เพ่ือขุดลอกอาง
เก็บน้ําโศกชาง
ตาย 

ขนาดพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๒๐ 
ไร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณพ้ืนท่ี
การขุดลอก 

อางเก็บน้ําอยู
ในสภาพ
สมบูรณ 
ระบายน้ําไดดี 

เทศบาล 
อบจ. 

 



~ ๑๘๑ ~ 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.25๖๑- 256๔) 

สาํหรับ โครงการพฒันาที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

 
ยุทธศาสตรจงัหวดัที ่๕ การพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติเพื่อสรางความสุขอยางยั่งยนื 

- ยทุธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
1.ยทุธศาสตรการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
1.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

เพ่ือลดข้ันตอนและ

กระบวนการ

ใหบริการประชาชน

รวดเร็วข้ึน 

กระบวนการ

ใหบริการ

ประชาชน

รวดเร็วข้ึน 

- - - - รอยละ ๘๐ ใ ห บ ริ ก า ร

ป ระช าช น ได

รวด เร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการจัดทําคูมือ

ประชาชนเทศบาลตําบล

พระซอง 

เพื่อจัดทําคูมือ

ประชาชนของ

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

มีคูมือ

ประชาชน

แนะนาํข้ันตอน

การใหบริการ

ประชาชนของ

เทศบาลตาํบล

พระซอง 

- - - - รอยละ ๘๐ ป ร ะ ช า ช น

เขาใจในการรับ

บ ริ ก า ร จ า ก

เทศบาลตําบล

พระซอง 

สํานักปลัด 

ผ.0๖ 



~ ๑๘๒ ~ 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าด 
วาจะไดรบั 

หนวยงานที ่
รบัผดิชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของเทศบาล

ตําบลพระซอง 

เพื่อจัดทําระบบ

สารสนเทศให

เพียงพอและ

ทันสมัย 

มีระบบ

สารสนเทศที่

ทันสมัยรองรับ

การปฏิบัติงาน

อยางเพยีงพอ 

- - - - รอยละ ๘๐ การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ 

ถูกตอง แมนยํา 

สํานักปลัด 

๔ โครงการประหยัด

พลังงาน 

เพื่อลดการใช

พลังงานไฟฟา 

น้ํามันเชื้อเพลิง 

การใชพลังงาน

ลดลง 

- - - - รอยละ ๘๐ มี งบประมาณ

ค ง เห ลื อ จ า ก

การป ระห ยั ด

พลังงานมากข้ึน 

สํานักปลัด 

 



~ ๑๘๓ ~ 
 

  
บญัชคีรภุณัฑ 

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.25๖๑- 256๔) 
เทศบาลตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดหาเคร่ือง

เสียง

เอนกประสงค 

สําหรับงาน

สํานักงาน 

เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง

เอนกประสงค ๒ 

ชุด  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดหาเคร่ือง

บันทึกเสียง 

สําหรับงาน

สํานักงาน 

 

เคร่ืองบันทึกเสียง 

๑ ชุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๓ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 

สําหรับงาน

สํานักงาน 

เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ๑ 

เคร่ือง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

ผ.0๘ 



~ ๑๘๔ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อจัดหากลอง

ถายรูปภาพนิ่ง 

สําหรับงาน

สํานักงาน 

ก ล อ ง ถ า ย รู ป

ภาพนิ่ง ๑ เคร่ือง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๕ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร 

เพื่อจัดหากลอง

วิดีโอ สําหรับงาน

สํานักงาน 

กลองวิดีโอ ๑ 

เคร่ือง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๖ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดหา

รถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 

(สวนราชการ) 

รถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 

๑ คัน 

๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐ สํานักปลัด 

๗ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดหารถยนต

โดยสารแบบ ๑๒ 

ที่นั่ง (ดีเซล) 

(สวนราชการ) 

รถยนตโดยสาร

แบบ ๑๒ ที่นัง่ 

(ดีเซล) ๑ คัน 

๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐ สํานักปลัด 

๘ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก (สวน

ราชการ) 

 

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก ๖ เคร่ือง 

๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ สํานักปลัด/

กองคลัง 



~ ๑๘๕ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ (สวน

ราชการ) 

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ ๓ 

เคร่ือง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักปลัด/

กองคลัง 

๑๐ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร ๕ เคร่ือง 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ สํานักปลัด/

กองคลัง 

๑๑ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพ 

Multifunction 

แบบฉีดหมึก 

(สวนราชการ) 

เคร่ืองพิมพ 

Multifunction 

แบบฉีดหมึก ๒ 

เคร่ือง 

๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ สํานักปลัด 

๑๒ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

สแกนลายนิ้มมือ

และใบหนา (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองสแกน

ลายนิว้มือและ

ใบหนา ๑ เคร่ือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๑๓ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเกาอ้ี

ทํางาน (สวน

ราชการ) 

เกาอ้ีทํางาน ๑๐ 

ตัว 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ สํานักปลัด 



~ ๑๘๖ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาโตะวาง

เคร่ือง

คอมพิวเตอร

พรอมเกาอ้ี (สวน

ราชการ) 

โตะวางเคร่ือง

คอมพิวเตอร

พรอมเกาอ้ี ๓ ชุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด/

กองคลัง 

๑๕ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

๒ บาน (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ 

ตู 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ สํานักปลัด 

๑๖ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก 

๔ ลิ้นชัก (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็ก ๔ ลิ้นชัก 

๑๐ ตู 

๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ สํานักปลัด/

กองคลัง 

๑๗ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บเอกสารบาน

เลื่อนทึบ (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็กเก็บ

เอกสารบานเลื่อน

ทึบ ๒ ตู 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ สํานักปลัด 

๑๘ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บแบบฟอรม 

(สวนราชการ) 

 

ตูเหล็กเก็บ

แบบฟอรม ๒ ตู 

๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ สํานักปลัด

กองคลัง 



~ ๑๘๗ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

ถายเอกสาร 

(สวนราชการ) 

เคร่ืองถาย

เอกสาร ๑ เคร่ือง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒๐ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหา

เคร่ืองปรับอากาศ 

(สวนราชการ) 

เคร่ืองปรับอากาศ 

๓ เคร่ือง 

๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒๑ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหา

เคร่ืองโทรสาร 

สําหรับงาน

สํานักงาน (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองโทรสาร ๑ 

เคร่ือง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒๒ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

ตัดหญาแบบ

สะพาย (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองตัดหญา

แบบสะพาย ๔ 

เคร่ือง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒๓ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

ทําน้าํเย็น (สวน

ราชการ) 

 

 

เคร่ืองทําน้ําเย็น 

๑ เคร่ือง 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สํานักปลัด 



~ ๑๘๘ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ แผนงานบริหาร

ท่ัวไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเลื่อย

ยนต (สวน

ราชการ) 

เลื่อยยนต ๑ 

เคร่ือง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๒๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

พนหมอกควัน 

(สวนราชการ) 

เคร่ืองพนหมอก

ควัน ๓ เคร่ือง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอร

สําหรับ

ประมวลผล  

(สวนราชการ) 

คอมพิวเตอร

สําหรับ

ประมวลผล  ๒ 

เคร่ือง 

๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒๗ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร (สวน

ราชการ) 

 

 

 

 

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร ๑ เคร่ือง 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 



~ ๑๘๙ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

สแกนเนอร 

สําหรับงาน

สํานักงาน (สวน

ราชการ) 

สแกนเนอร ๑ 

เคร่ือง 

๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒๙ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเกาอ้ี

ทํางาน (สวน

ราชการ) 

เกาอ้ีทํางาน ๓ 

ตัว 

๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๓๐ แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

๒ บาน (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ 

ตู 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๓๑ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดหา

รถดับเพลิง

เอนกประสงค 

(สวนราชการ) 

 

 

 

รถดับเพลิง

เอนกประสงค ๑ 

คัน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 



~ ๑๙๐ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๒ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง 

เพื่อจัดหาเรือ

ทองแบนกูภัยทาง

น้ําพรอม

เคร่ืองยนตติด

ทายและอุปกรณ 

(สวนราชการ) 

เรือทองแบนกูภัย

ทางน้าํ ๑ ลาํ 

พรอมเคร่ืองยนต

ติดทายและ

อุปกรณ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๓๓ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ดับเพลิง 

เพื่อจัดหารถ

กระเชา (สวน

ราชการ) 

รถกระเชา  ๑ คัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๓๔ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ดับเพลิง 

เพื่อจัดหา

ครุภัณฑดับเพลิง 

(สวนราชการ) 

ชุดดับเพลงิ ๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๓๕ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ (สวน

ราชการ) 

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ ๑ 

เคร่ือง 

    สํานักปลัด 

๓๖ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก (สวน

ราชการ) 

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก ๑ เคร่ือง 

    สํานักปลัด 



~ ๑๙๑ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร ๑ เคร่ือง 

    สํานักปลัด 

๓๘ แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเกาอ้ี

ทํางาน (สวน

ราชการ) 

เกาอ้ีทํางาน ๑ตวั ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ สํานักปลัด 

๓๙  ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

๒ บาน (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ 

ตู 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ สํานักปลัด 

๔๐ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดหากลอง 

CCTV  

(สวนราชการ) 

กลอง CCTV ๑๐ 

ตัว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง 

๔๑ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดหาเคร่ือง

กําเนิดไฟฟา 

(สวนราชการ) 

 

 

 

เคร่ืองกําเนิด

ไฟฟา ๑ เคร่ือง 

๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ กองชาง 



~ ๑๙๒ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเกาอ้ี

พลาสติกไว

บริการประชาชน 

(สวนราชการ) 

เกาอ้ีพลาสติก 

๒๐๐ ตัว 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองชาง 

๔๓ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะพับ

เอนกประสงค

(สวนราชการ) 

โตะพับ

เอนกประสงค  

๗๐ ตัว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง 

๔๔ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อเต็นท 

(สวนราชการ) 

เต็นท ๑๕ หลัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง 

๔๕ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

เพื่อจัดหาถังขยะ

สําหรับบริการ

ประชาชน (สวน

ราชการ) 

ถังขยะ ๒๐๐ ถัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๔๖ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

สูบน้าํ (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองสูบน้ําแบบ

หอยโขง 

เคร่ืองยนตดีเซล 

๑ เคร่ือง 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ กองชาง 

๔๗ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเลื่อย

ยนต (สวน

ราชการ) 

เลื่อยยนต ๑ 

เคร่ือง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองชาง 



~ ๑๙๓ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

ตบดินใชในการ

ปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

เคร่ืองตบดิน ๑ 

เคร่ือง 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองชาง 

๔๙ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหากบ

ไฟฟาใชในการ

ปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

กบไฟฟา ๑ ตวั ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองชาง 

๕๐ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

เจีย/ตัด ใชในการ

ปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

เคร่ืองเจีย/ตัด ๑ 

ตัว 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ กองชาง 

๕๑ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเลื่อยวง

เดือนไฟฟาใชใน

การปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

เลื่อยวงเดือน

ไฟฟา ๑ เคร่ือง 

๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ กองชาง 

๕๒ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

ตัดเหล็ก ใชใน

การปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

เคร่ืองตัดเหล็ก ๑ 

เคร่ือง 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ กองชาง 



~ ๑๙๔ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๓ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

เพื่อจัดหาแมแรง

ยกกระปุกเกียร 

ใชในการ

ปฏิบัติงาน  

(สวนราชการ) 

แมแรงยกกระปุก

เกียร ๑ เคร่ือง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองชาง 

๕๔ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดหาเคร่ือง

ออกกําลังกายไว

บริการประชาชน 

เคร่ืองออกกําลัง

กาย  

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๕๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก (สวน

ราชการ) 

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก ๑ เคร่ือง 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ สํานักปลัด 

๕๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร (สวน

ราชการ) 

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร ๑ เคร่ือง 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ สํานักปลัด 

๕๗ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเกาอ้ี

ทํางาน (สวน

ราชการ) 

เกาอ้ีทํางาน ๑ 

ตัว 

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ สํานักปลัด 



~ ๑๙๕ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๘ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเก็บ

เอกสารแบบ ๒ 

บาน (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็กเก็บ

เอกสารชนิดบาน

เลื่อน ๒ ตู 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ สํานักปลัด 

๕๙ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

การศึกษา 

เพื่อจัดหาเคร่ือง

เลนสนาม/เคร่ือง

เลนกลางแจง

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

เคร่ืองเลนสนาม/

เคร่ืองเลน

กลางแจง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๖๐ แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ (สวน

ราชการ) 

คอมพิวเตอรชนิด

แบบตั้งโตะ ๑ 

เคร่ือง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๖๑ แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดหา

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก (สวน

ราชการ) 

 

 

 

คอมพิวเตอรชนิด

โนตบุก ๑ เคร่ือง 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ สํานักปลัด 



~ ๑๙๖ ~ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของ
ครภุณัฑ) 

งบประมาณและทีผ่านมา หนวยงาน 
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๒ แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร (สวน

ราชการ) 

 

เคร่ืองพิมพชนิด

เลเซอร ๑ เคร่ือง 

๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ สํานักปลัด 

๖๓ แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเกาอ้ี

ทํางาน (สวน

ราชการ) 

เกาอ้ีทํางาน ๑ตวั ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ สํานักปลัด 

๖๔ แผนงานสรางความ

เขมแข็งชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

๒ บาน (สวน

ราชการ) 

ตูเหล็ก ๒ บาน ๓ 

ตู 

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ สํานักปลัด 

 



~ ๑๙๗ ~ 
 

สวนที ่๕ 
การตดิตามและประเมินผล 

 

๑.  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตอง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓. สรปุผลการพัฒนาทองถิน่ในภาพรวม 
๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลพระซองใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 



~ ๑๙๘ ~ 
 

 
 

  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 
๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)  

การตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนาํไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
๔.๒ ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน 
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 

 

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