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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง  ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  ครั้งที่  3/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๑3  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

มิถุนายน  2562 
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องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

ส่วนที่ ๑ 

 
 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  ๗  ต าบลหนองแดง  อ าเภอ
สีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากอ าเภอสีชมพูประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดเขตต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้  ติดเขตต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก ติดเขตต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก ติดเขตต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
  เนื้อท่ี   
   เนื้อท่ีทั้งหมด  ๒๕,๖๒๕  ไร่  หรือประมาณ  ๔๑  ตารางกิโลเมตร 
 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลหนองแดง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน  ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ของต าบลมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน  มีล าห้วย  หนองน้ ากระจาย
อยู่ทั่วต าบล  และมีจุดสูงสุดของต าบลอยู่ที่ระดับ  ๒๓๙  เมตร  จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  ๓  ฤดู  โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดพาน ามวลอากาศเย็น  
และแห้งเข้าปกคลุมส่งผลให้ท้องฟ้าโปร่ง  อากาศหนาวเย็นและแห้ง  ซึ่งในที่นี้สามารถสรุปลักษณะอากาศที่
ส าคัญของจังหวัดขอนแก่นที่รวบรวมตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๔๙  ได้ดังนี้ 
  อุณหภูมิ  อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่  ๑๘  องศาเซลเซียส  อยู่ในช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม  
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่  ๓๖.๖  องศาเซลเซียส  อยู่ในช่วงเดือนเมษายน  และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า  ๒๗  
องศาเซลเซียส 
  ปริมาณน้ าฝน  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ  ๑,๒๕๖  มิลลิเมตร  โดยปริมาณฝน
ตกสูงสุดในเดือนกันยายน  มีค่า  ๒๕๘.๕  มิลลิเมตร   
  ปริมาณน้ าระเหย  ปริมาณน้ าระเหยจากถาดเฉลี่ยรวมตลอดปีมีค่า  ๑,๖๘๑.๖  มิลลิเมตร  
ปริมาณน้ าระเหยเฉลี่ยสูงสุดมีค่า  ๑๗๒.๒  มิลลิเมตร  ช่วงเดือนเมษายน  และปริมาณน้ าระเหยเฉลี่ยต่ าสุดมี
ค่า  ๑๒๓.๔  มิลลิเมตร  ช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม 
  ความชื้นสัมพัทธ์  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  มีค่าร้อยละ  ๗๑.๙  โดยในเดือนกันยายนมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดมีค่าร้อยละ  ๘๔  และเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดมีค่าร้อยละ  ๖๓   

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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  จากการวิเคราะห์สถานการณ์สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร  โดยน าค่าศักยภาพการคายระเหย
น้ าเฉลี่ยรายเดือน  โดยพิจารณาจากช่วงระยะน้ าฝนอยู่เหนือระดับเส้น  ๐.๕  ของค่าศักยภาพการคายระเหย
น้ าเป็นหลัก  พบว่าระยะเวลาในการปลูกพืชที่เหมาะสมกับจังหวัดขอนแก่นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
ตุลาคม  และมีช่วงน้ ามากพออยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 
  ภูมิอากาศจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะโดยรวมของทั้งจังหวัด  เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ทางด้านสถานีตรวจวัดอากาศ  แต่ในสภาพความเป็น จริงเมื่อพิจารณาแยกย่อยลงไปในระดับอ าเภอ  และ
ต าบลแต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะอากาศที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเป็นส าคัญ 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  
  จากการส ารวจทรัพยากรดิน  โดยส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน  ส านักงาน
ส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินพบว่าทรัพยากรดินในต าบลหนองแดงมีสภาพดินในที่ดอนและที่ลุ่มในที่นี้ยังมี
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรหรือไม่สามารถท าการเกษตรได้  เช่น  ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง  แหล่งน้ า  พ้ืนที่หินโผล่  เป็นต้น   
  นอกจากนี้  จากการศึกษายังพบว่าลักษณะดินที่เป็นปัญหาหลักต่อการท าการเกษตรของ
ต าบลนี้คือ  ดินตื้น  ซึ่งพบในที่ดอน  
  
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๑  หมู่บ้าน 
    หมู่ที่  ๑  บ้านหนองแดง 
    หมู่ที่  ๒  บ้านหนองโก 
    หมู่ที่  ๓  บ้านหนองทุ่ม 
    หมู่ที่  ๔  บ้านซ่งหนองขาม 
    หมู่ที่  ๕  บ้านโคกจั๊กจั่น 
    หมู่ที่  ๖  บ้านสันติสุข 
    หมู่ที่  ๗  บ้านโพธิ์ทอง 
    หมู่ที่  ๘  บ้านหนองขาม 
    หมู่ที่  ๙  บ้านมิตรสัมพันธ์ 
    หมู่ที่  ๑๐ บ้านโพธิ์ชัย 
    หมู่ที่  ๑๑ บ้านห้วยโจด  
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  2.2 การเลือกตั้ง  
  รายงานสรุปการเลือกตั้งเปรียบเทียบกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ครั้งที่เลือกตั้งประจ าปี  1/2555  เขต
เลือกตั้ง  1  วันที่เลือกตั้ง  30/09/2555  ประกอบด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑.  นายสมโภช  มูลกัณฑ์  1,505  ได้รับการเลือกตั้ง 
  ๒.  นายบุญแย่ม  กาสี   1,478  ไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
  ๓.  นายบุญโชติ  ไชยหงษา   844  ไม่ได้รับการเลือกตั้ง 
   จ านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด   3,927  คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด 3,927  คน 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ครั้งที่เลือกตั้งประจ าปี  ๑/๒๕๕๕  เขตเลือกตั้ง  1-11  
วันที่เลือกตั้ง  30/09/2555  ประกอบด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น     22      คน   
 จ านวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด    3,927  คน 
 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด  3,927  คน 
 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 ประชากรของต าบลหนองแดง  มีจ านวนทั้งสิ้น  7,298  คน 
 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   ประกอบด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 

ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
ต าบลหนองแดง 3,615 3,683 7,298 
  หมู่ที่  1  บ้านหนองแดง 327 315 ๖๔๒642 
  หมู่ที่  2  บ้านหนองโก 263 269 ๕๓๒532 
  หมู่ที่  3  บ้านหนองทุ่ม 531 555 ๑,๐๘๖1,086 
  หมู่ที่  4  บ้านซ่งหนองขาม 251 241 ๔๙๒492 
  หมู่ที่  5  บ้านโคกจั๊กจั่น 359 380 ๗๓๙739 
  หมู่ที่  6  บ้านสันติสุข 341 351 ๖๙๒692 
  หมู่ที่  7  บ้านโพธิ์ทอง 345 365 ๗๑๐710 
  หมู่ที่  8  บ้านหนองขาม 206 197 ๔๐๓403 
  หมู่ที่  9  บ้านมิตรสัมพันธ์ 529 550 ๑,๐๗๙1,079 
  หมู่ที่  10  บ้านโพธิ์ชัย 193 191 ๓๘๔ 
  หมู่ที่  11  บ้านห้วยโจด 270 269 ๕๓๙ 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
  ต าบลหนองแดง  มีสถานศึกษาให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน  ดังนี้  
ประกอบด้วยสถานศึกษา  7  แห่ง 

1. กศน.ต าบลหนองแดง 
2. โรงเรียนบ้านหนองแดง 
3. โรงเรียนบ้านหนองโก 
4. โรงเรียนบ้านสันติสุข 
5. โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 
6. โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแดง 

  
  4.2 สาธารณสุข 
  ต าบลหนองแดง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง  จ านวน  1  แห่ง   
 
  4.3 อาชญากรรม 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแดง  เกี่ยวกับด้านอาชญากรรมนั้น  ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับ  
คดีอาญา  และคดีแพ่ง  ฯลฯ 
 
  4.4 ยาเสพติด  
  ต าบลหนองแดง  เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  เป็นปัญหาที่ต้องบูรณาการร่วมกัน  ทั้ ง  
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  ร่วมทั้งภาคประชาชน  ที่ต้อง
ร่วมกันแก้ปัญหา 
  
  4.5 การสังคมสงเคราะห ์  
  ต าบลหนองแดง  ในด้านการสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย  การช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ตลอดจนการช่วยเหลือใน
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  เช่น  เหตุวาตภัย  
อัคคีภัย  อุทกภัย  และเหตุการณ์เร่งด่วนตามนโยบาย 
รัฐบาล  
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 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  ด้านการคมนาคมขนส่งภายในต าบลและต าบลใกล้เคียง  มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  
๒๑๕๓  สายชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวล าภู  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  เป็นถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  
ถนนลูกรัง  ถนนลงสู่พื้นที่ทางการเกษตร  การคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากถนนแคบ  เป็นหลุมเป็นบ่ 
  
  5.2 การไฟฟ้า  
  ประชากรในต าบลหนองแดง  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  การขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ าสู่
พ้ืนที่การเกษตรยังไม่เพียงพอ   
 
  5.3 การประปา 
  ประชากรในต าบลหนองแดง  มีประปาใช้ทุกครัวเรือน 
 
  5.4 โทรศัพท์  
  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองแดง  ใช้โทรศัพท์มือถือที่ในปัจจุบันนอกจากจะมีความสามารถ
พ้ืนฐานของโทรศัพท์แล้ว  ยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพ่ิมขึ้นมา  เช่น  การส่งข้อความสั้น  
SMS  ปฏิทิน  นาฬิกาปลุก  ตารางนัดหมาย  เกม  การใช้อินเตอร์เน็ต  บลูทูธ  อินฟราเรด  กล้องถ่ายรูป  
วิทยุ  เครื่องเล่นเพลง  และ  GPS  ซึ่งเป็นเครื่องสื่อสารของประชาชนในต าบลหนองแดงของคนในยุคปัจจุบัน 
 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ในระบบไปรษณีย์ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแดง  เป็นการยึดโยงการใช้บริการไปรษณี ย์
อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งไปรษณีย์อ าเภอสีชมพู  เป็นหน่วยบริการในทุกต าบลภายในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
สีชมพู  โดยเสียค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
    มีเนื้อที่   ๑๕,๔๓๒  ไร่  หรือร้อยละ  ๗๗.๕๑  ของพ้ืนที่ต าบล  พ้ืนที่ เขตการ
เกษตรกรรมเป็นบริเวณที่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมายหรืออยู่ในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรม  เขตเกษตรกรรมนี้เกษตรกรใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมเป็นหลัก  ไม่ว่ าจะเป็นนาข้าว  
พืชไร่  ไม้ผล  พืชผัก  หรือไม้ยืนต้น  แต่เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการเกษตรกรรมและ
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่นี้  สามารถแบ่งพ้ืนที่เขตเกษตรกรรมเป็น  ๓  เขตคือ  เขตเกษตรกรรมพัฒนา  เขต
เกษตรกรก้าวหน้า  เขตเร่งรัดการพัฒนาเกษตร   
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  6.2 การประมง  
    มีเนื้อที่  ๑๔๑  ไร่  หรือร้อยละ  ๐.๗๓  ของพ้ืนที่ต าบล  เขตนี้มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรกรรม  พ้ืนที่ของเขตนี้ได้แก่แหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ  เช่น  ล าห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และแหล่งน้ าผิวดินที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  อ่างเก็บน้ า  
แหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา  การประมงไม่มี  เป็นแต่เพียงการเลี้ยงปลา  กบ  และปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติ
เท่านั้น 
 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ประชากรของต าหนองแดง  เกี่ยวกับการปศุสัตว์  ดังนี้  เป็นการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า
หรือบริโภค  เช่น  โคเนื้อ  ปลา  กบ  กระบือ  แพะ  และสัตว์ปีกต่างๆ 
 
  6.4 การบริการ  
    การบริการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองแดง  หน่วยงานภาครัฐ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ท าการฝึกอบรมในด้านต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับประชาชน  มี
พ่อคา้คนกลางมารับซื้อในเขตพ้ืนที่  ประชาชนขายสินค้าภายในเขตต าบลและเขตพ้ืนที่ข้างเคียง 
 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    ต าบลหนองแดง  มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับระบบชลประทาน  ได้แก่  โครงการอ่างเก็บน้ าห้วย
ลอมไผ่  ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงนิยมมาพักผ่อน   
 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ต าบลหนองแดง  มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  ๒๗  แห่ง  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  ๓  แห่ง  มีห้าง
หุ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับ  เหล็ก  ปูน  ไม้  ท่อ  และวัสดุ  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  จ านวน  ๓  ห้าง 
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        สถาบันเกษตรกร  มีบทบาทในการประกอบอาชีพเกษตรและการด ารงชีวิตของเกษตรกร
ซึ่งด าเนินการด้านสถาบันเกษตรกรมีอยู่หลายกลุ่ม  โดยมีหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้สนับสนุน  ได้แก่  
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุ่มอาชีพ  ได้แก่  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มไม้ผล  กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มเพาะเห็ด  กลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  กลุ่มข้าวเกรียบว่าว 
               แหล่งสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  มีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)  
สหกรณ์การเกษตร  กองทุนหมู่บ้าน 
 
  6.8 แรงงาน  
    แรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน  การจ้างแรงงานมีมากช่วงปักด า
เกี่ยวข้าว  ปลูกตัดอ้อย  มีแรงงานวัยหนุ่มสาวอพยพไปท างานภาคอุตสาหกรรมต่างถ่ินมากขึ้น 
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 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลหนองแดง  นับถือศาสนาพุทธ 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่หลวงพ่อแก้ว  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  ประชากรมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสาน 
 
  7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    มีการรวมกลุ่มของประชากรเพ่ือการประกอบอาชีพ  เช่น กลุ่มทอผ้า  กลุ่มแปรรูปผลิต
การเกษตร  กลุ่มเพาะเห็ด  กลุ่มเลี้ยงปลา  เป็นต้น  ของที่ระลึกต าบลหนองแดง  ระดับ  OTOP  คือ  ข้าว
เกรียบว่าว 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
    มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วยทรายขาว  ห้วยโป่ง  ห้วยน้อย  ห้วยบง  ห้วยข่า  
ห้วยลอมไผ่  เป็นต้น 
 
  8.2  ป่าไม้  
    มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยังคงเป็นสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ร้อยละ  ๐.๑๔  ของพ้ืนที่ต าบล 
 
  8.3  ภูเขา  
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงไม่มีภูเขา 
 
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  
เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
 



8 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

ส่วนที่ 2 

 
 
  
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ เป็นต้นมา 

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ 

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
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อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ 
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน 
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี 
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนทั้ง 
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ในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่ 
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
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จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ 
ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 
 
 
 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
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ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่ กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
 
 
 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกม ี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
 SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 
 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦

๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่
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น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้า
โขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มี
แนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็น
เขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดทีม่ีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕ .๕๓ ล้านไร่ 
จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้ า 
และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก ่แม่น้าชี มีความ
ยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก ่ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว 
ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร  
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้า
เค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 
จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่ง
ยังต ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
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๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุม
ทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทาง
พิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ  ปี ๒๕60 มี
จ านวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 
และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามล าดับ  

 
 

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของ
กาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อย
ละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 
ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 
แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ  ๒ .07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒ .09 ในปี ๒๕๖๐ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

 
๔.๓ การศึกษา  
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สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 
๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  

จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มจีานวนการเกิดไฟป่า 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก 
ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามาก
ที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อป ี 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า  

ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อม  ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดั งนั้ น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ 
ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว  

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น  

| มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด) 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

" นวัตกรรมน า เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ  
การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์และระบบราง " 
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ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดรวม 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้
สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
1) วัตถุประสงค์ 
1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการเกษตร  
1.2 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
2.2 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,334,000 ไร่ 
2.3 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 
3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าเกษตร 
3.3 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก  
3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าทางการเกษตร 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ 
ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
1) วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
1.2 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางในกลุ่มจังหวัด 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและการบริการของกลุ่มจังหวัดร้อยละ 2 
2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ 3 
3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างบูรณาการ  
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3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และระบบราง  
3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
1) วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
1.2 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
1.3 จ านวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 
2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 
2.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 5 
3) แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม
นานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2565(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

      เป้าหมายการพัฒนา  

“มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 พันธกิจ  

                    1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม                    
                     2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับ 
                        ความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               
                     3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สู่การเป็น Smart City และ MICE City     
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

                     1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 3 
                     2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่   
                     3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
                     4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
                        บริหารจดัการอย่างยั่งยืน  

 ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
      แนวทางการพัฒนา   
            1.1 ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
             1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
             1.3 เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
             1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

      ข้าว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
      มันส าปะหลัง  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
      อ้อย  เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

➢ รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3 ต่อปี 
➢ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 28.5 (ระหว่างปี 

2561 – 2564) 
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 

 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แนวทางการพัฒนา   
            2.1 สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            2.2 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             2.3 พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉลี่ยของจังหวัด (79 ปี) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3  
➢ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ.  เพ่ิมร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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➢ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของทุกสังกัด เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

➢ สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                
ร้อยละ 100 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      แนวทางการพัฒนา   
            3.1 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             3.2 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

             3.4 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

➢ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 15,000 ไร ต่อปี 
➢ ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

เฉลี่ยร้อยละ 74.22 (ระหว่างปี 2561 – 2564) 
➢ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ 77 
➢ จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 4,200ไร่ ต่อปี 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      แนวทางการพัฒนา   
            4.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
             4.2 การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             4.3 รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
             4.4 การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             4.5 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด    
 
   ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

➢ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

(ตามเป้าหมายที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
➢ ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
➢ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จ านวนหมู่บ้านสีขาว เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
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     - จ านวนหมู่บ้านสีแดง  ลดลง  ร้อยละ 0.5 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   
(Smart City)  และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  
: MICE City) 
      แนวทางการพัฒนา   
            5.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม 6 ด้าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City 2029 เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             5.2 การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 
             5.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 
 

    ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
➢ จ านวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น 10 งาน ต่อปี  
➢ จ านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) เพ่ิมข้ึน 3 แห่ง ต่อป ี
➢ ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผน Khonkaen Smart city 2029 ไปสู่

การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
  “คมนาคมก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
   ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
   ๒.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
   ๓.  การพัฒนาสังคม 
   ๔.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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   ๕.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๖.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
   ๗.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
   2.3 เป้าประสงค์ 
   (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

(๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.    
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ 
     การศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

   (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้ 
       พิการ  และด้อยโอกาส 
 

   (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือ 
                                       ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน  
        และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี 
        สุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

   (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
   (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ 
        ชุมชน 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท 
        ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
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(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการ 
        ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้ 
       การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล 

                             และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ 
                             ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

   (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                       ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ 
                                       ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
        ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
        และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลหนองแดงมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด.  แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคาร
สถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
 
 
 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
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(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17)ส่งเสริมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 11  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 

11 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้ง  11 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 
(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/

ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 11 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 11 
หมู่บ้าน 

(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน 
 
 

 
 
   2.5 ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
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(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและ
นันทนาการของท้องถิ่น  

(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
 

   2.6 กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  การพัฒนาคมนาคม 
    แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาคมนาคม 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
    แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  การพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน 
    แนวทางท่ี  2.  การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาการเมืองการปกครอง 

แนวทางท่ี  1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม 
แนวทางท่ี  2.  การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาการศึกษา 

    แนวทางท่ี  2.  การพัฒนาศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาสุขภาพพลานามัย 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๗.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี  1.  การส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน 
    แนวทางท่ี  2.   การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 
   ยุทธศาสตร์ที่  8.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี  1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี  2.  การพัฒนาไฟฟ้า 
แนวทางท่ี  3.  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
 

   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 จุดแข็ง (Strength) 
๑) ต าบลหนองแดงมีผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีและร่วมมือกัน 

พัฒนาหมู่บ้าน 
  ๒) ต าบลหนองแดงมีแผนงานพัฒนาโดยกระบวนการจัดท าแผนประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
โดยการประชาคม จึงท าให้การบริหารงานมีทิศทาง มีเป้าหมาย และตรงตามความต้องการของประชาชน 
  ๓) ต าบลหนองแดงมีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนหลังฤดูเก็บเกี่ยวหรือการ
รวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มผลิตข้าวเกรียบว่าว กลุ่มท าไม้กวาด เป็นต้น 

4) ต าบลหนองแดงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (แต่ละ 
หมู่บ้านมีการตั้งเวรยาม) 
  5) ต าบลหนองแดงมีล าห้วยไหลผ่าน ท าให้มีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตร ได้แก่ ห้วย
ทรายขาว ห้วยโป่ง ห้วยน้อย ห้วยบง ห้วยข่า และห้วยล้อมไผ่  
  6) ต าบลหนองแดงมีศูนย์สาธิตการตลาดที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
เช่น กลุ่มอาชีพผลิตข้าวเกรียบว่าวเพ่ือจ าหน่าย กลุ่มอาชีพทอผ้า เป็นต้น 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาต าบล นโยบาย 
การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการจัดท าประชาคม 
   

จุดอ่อน (Weakness) 
1) ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่ า  
2) ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

เนื่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด 
ทราย) รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้และขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

3) การผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือและไร้
ฝีมือ ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ  

4) ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และอนามัยแม่และเด็ก 
 

5) งบประมาณมีอย่างจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึงหรือครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะน าไปใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

6) ในพ้ืนที่มีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ทั้งยังปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูล 
7) เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนอพยพไปท างานที่อ่ืน/ต่างจังหวัด 
8) ในพ้ืนที่ต าบลหนองแดงยังขาดระบบ หรือการวางแผนด้านการวางผังเมือง เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

โอกาส (Opportunity) 
๑) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๒) นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานการณ์คลังที่เข้มแข็ง 
มั่นคง มีอิสระด้านการเงิน การคลัง และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
  ๓) นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๓ ท าให้บทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
  ๔) นโยบายการกระจายอ านาจ ได้แก่ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงต้องปรับบทบาท ภารกิจ 
หน้าที่ และพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ด ี
  ๕) นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การบริหารงานของส่วนราชการมีการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน 
 

ภัยคุกคาม (Threat) 
1) ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม 
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว โดยน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม ท าให้คุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตลดลง 

3) ต้นทุนเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาเกษตรมีความผันผวน 
4) ปัญหาอาชญากรรม และภัยคุกคามจากยาเสพติด 
5) ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
6) กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง

ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลหนองแดง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

ส่วนที่ 3 

 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคมนาคม บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

๒ การพัฒนาส่งเสริม
อาชีพ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

๓ การพัฒนาสังคม บริการชุมชนและ
สังคม 

-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-สังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด       
กองการศึกษา 

กองคลัง 

๔ การพัฒนาการเมือง
การปกครอง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

๕ การพัฒนาการศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

๖ การส่งเสริมพลานามัย บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 

๗ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชน
และสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

สาธารณสุข 
 
การเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

8 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

รวม 8 ๒ ๖ ๓ ๑ 
 
 
 
  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   



35 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริการส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
                                     
                                        2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

31      8,700,000              12      2,500,000             8        1,350,000             2        500,000               14      3,480,000          67      16,530,000           
31      8,700,000              12      2,500,000             8        1,350,000             2        500,000               14      3,480,000          67      16,530,000           

12      1,705,000              5        1,220,000             2        250,000               2        260,000               2        590,000             23      4,025,000             
12      1,705,000              5        1,220,000             2        250,000               2        260,000               2        590,000             23      4,025,000             

9        701,000                3        545,000               3        545,000               3        545,000               2        45,000               20      2,381,000             
1        200,000                1        200,000               1        200,000               1        200,000               1        200,000             5        1,000,000             
6        12,460,000            4        12,190,000           4        12,190,000           4        12,190,000           4        12,190,000         22      61,220,000           
5        590,000                2        60,000                 2        60,000                 2        60,000                 3        260,000             14      1,030,000             

21      13,951,000            10      12,995,000           10       12,995,000           10      12,995,000           10      12,695,000         61      65,631,000           

13      1,050,000              12      1,130,000             10       750,000               10      730,000               7        510,000             52      4,170,000             
8        510,000                6        420,000               7        435,000               6        420,000               6        420,000             33      2,205,000             

10      650,000                8        840,000               5        310,000               5        310,000               4        110,000             32      2,220,000             
31      2,210,000              26      2,390,000             22       1,495,000             21      1,460,000            17      1,040,000          117     8,595,000             

12      4,633,000              11      4,443,000             10       4,303,000             9        4,283,000            9        4,283,000          51      21,945,000           
6        555,000                5        410,000               3        350,000               3        350,000               4        450,000             21      2,115,000             

18      5,188,000              16      4,853,000             13       4,653,000             12      4,633,000            13      4,733,000          72      24,060,000           
5.2 แผนงาน การศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ

รวม

5.1  แผนงาน  การศึกษา

ยุทธศำสตรท์ี ่3  กำรพัฒนำสังคม
3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
3.4 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
ยุทธศำสตรท์ี ่4  กำรพัฒนำกำรเมอืงกำรปกครอง
4.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
ยุทธศำสตรท์ี ่5  กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม

3.2  แผนงาน  สาธารณสุข

รวม

ยทุธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

ยุทธศำสตรท์ี ่1  กำรพัฒนำคมนำคม
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

รวม
ยุทธศำสตรท์ี ่2  กำรพัฒนำส่งเสรมิอำชพี
2.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปี  2564 ปี  2565

แบบ     ผ. 01

รวม 5 ปี

บญัชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หนา้  36



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยทุธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

แบบ     ผ. 01

รวม 5 ปี

บญัชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

4        1,265,000              5        970,000               5        830,000               4        800,000               3        300,000             21      4,165,000             
3        46,000                  3        46,000                 3        46,000                 3        46,000                 3        46,000               15      230,000                
9        1,975,000              3        600,000               5        1,000,000             2        450,000               19      4,025,000             

16      3,286,000              11      1,616,000             13       1,876,000             9        1,296,000            6        346,000             55      8,420,000             

5        2,190,000              2        1,110,000             1        10,000                 1        10,000                 1        10,000               10      3,330,000             
5        2,190,000              2        1,110,000             1        10,000                 1        10,000                 1        10,000               10      3,330,000             

31      20,610,000            32      13,050,000           15       4,900,000             4        3,000,000            12      9,250,000          94      50,810,000           
31      20,610,000            32      13,050,000           15       4,900,000             4        3,000,000            12      9,250,000          94      50,810,000           

165    57,840,000            114    39,734,000           84       27,529,000           61      24,154,000           75      32,144,000         499     181,401,000          

6.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

7.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศำสตรท์ี ่ 6  กำรส่งเสรมิสุขภำพพลำนำมยั
6.1  แผนงาน  สาธารณสุข

6.3 แผนงาน การศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ
รวม

ยุทธศำสตรท์ี ่ 7  กำรพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม
ยุทธศำสตรท์ี ่ 8  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
8.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

รวม
รวมทัง้หมด

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หนา้  37



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  ๑

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  ๑ 
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000    ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  2

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  2
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000    ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  3

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  3
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000    ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  4

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  4
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000    ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  5

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  5
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000    ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  6

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  6
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 38



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  7

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  7 
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  8

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  8
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  9

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  9 
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  10

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  10
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  11

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภาย
ในหมู่บ้าน

หมู่ที่  11
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

300,000 ความกวา้งความยาว
ความหนาของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

12 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  1

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  1 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 39



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

13 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  2

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  2
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

14 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  3

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  3
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

15 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  4

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  4
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

16 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  5

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  5
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง))

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

17 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  6

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  6
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

18 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  7

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  7 
 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 40



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

19 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  8

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  8
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

20 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  9

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  9 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

21 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  10

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  10
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

22 โครงการถนนหินคลุกสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร  หมู่ที่  11

เพื่อลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่  11
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ลงถนนหินคลุก โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในต าบลหนองแดง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ต าบลหนองแดง
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

1,300,000 ถนนลาดยาง การคมนาคมขนส่งสะดวก
สะบาย

กองชา่ง

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน  อบต.

เพื่อกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน  อบต.

ต าบลหนองแดง
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนคอนกรีต โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 41



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

25 โครงการจดัซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนลาดยางภายในต าบล
หนองแดง
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 200,000 ถนนภายในต าบล
หนองแดงได้รับการ
ซ่อมแซม จ านวน  3 
เส้น ขึ้นไป

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองแดง  หมู่ที่  1

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 71 เมตร หนา 
0.15 เมตร บริเวณเส้นทางไป
วดัป่าบ้านหนองแดง
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองแดง 
 หมู่ที่  1  จ านวน  1 
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 71 เมตร หนา 
0.15 เมตร บริเวณเส้นทางไป
วดัประชาชมุพร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสันติสุข  
หมู่ที่  6 จ านวน  1 
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 42



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
จดุที่  1. ซอยด้านเหนือวดั
สายทอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จดุที่  2 จากบ้านนายบุญแต่ง
 ถงึบ้านนายสุเทพ จนัดา 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 25 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโพธิ์ทอง  
หมู่ที่  7จ านวน  2  
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  8

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จาก
บริเวณปากทางเขา้วดัป่าบ้าน
หนองขาม กวา้ง 5 เมตร ยาว
 54.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองขาม 
 หมู่ที่  8จ านวน  1 
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 43



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่  9

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  จากบ้าน
นายนิคม คังชยัภูม ิถงึอาคาร 
อบต.หนองแดง (หลังเดิม) 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 46 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านมติร
สัมพันธ ์หมู่ที่  9
จ านวน  1 เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

31 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยโจด  หมู่ที่  11

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  จาก
บ้านนายสัชกร ถงึบ้านนาง
หลอด กวา้ง 5  เมตร ยาว 
54.5  เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยโจด  
หมู่ที่  11จ านวน  1 
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

32 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  2

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  2
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 44



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

33 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  3

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  3
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  7

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  7
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

35 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  8

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  8
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  9

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  9
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 45



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

37 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแดง  หมู่ที่  1

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จากถนน
วดัป่าบ้านหนองแดงขนาด
กวา้ง 5  เมตร ความยาว 55 
เมตร หนา  0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 
 1 จ านวน  1 เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

38 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางสายภายใน
หมู่บ้าน จากบ้านนายบัวลี สา
จาม  ถงึบ้านนายถวลิ ไชยพิ
เดชขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ความยาว 90 เมตร 
หนา  0.15 เมตร   
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6 
 จ านวน   1  เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 46



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองขาม หมู่ที่  8

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จากถนน
วดัป่าบ้านหนองขามขนาด
กวา้ง ๕  เมตร ความยาว 61 
เมตร หนา  0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านหนองขาม หมู่ที่  
8  จ านวน   1  เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

40 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่  9

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  จากซอย
หน้าโรงเรียนบ้านหนองแดง
กวา้ง 3.5  เมตร ความยาว 78
 เมตร หนา  0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่
ที่  9 จ านวน  1  เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 47



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

41 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจด  หมู่ที่  11

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  จาก
บ้านนางหลอด   ถงึบ้านนาย
สมพรขนาดกวา้ง ๕ เมตร 
ความยาว 52 เมตร หนา  
0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านห้วยโจด  หมู่ที่  
11 จ านวน  1 เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

42 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจด  หมู่ที่  11

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นางทิน ชรัูตน์  ถงึก าแพงวดั
บ้านโคกกลางสวา่ง กวา้ง ๕  
เมตร ยาว   70 เมตร หนา  
0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 48



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

43 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่  1
(จากบ้านนายสมพงษ์ น้อยรถ ถงึบ้าน
นายบวร  แกว้ภู)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแดงหมู่ที1่กวา้ง  2.5  
เมตรยาว  110  เมตรหนา  
0.15  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านหนองแดง หมู่ที่  
1 
 จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่  1
(เส้นทางวดัป่าบ้านหนองแดง)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองแดง หมู่ที่  1
กวา้ง  5 เมตรยาว  73  เมตร
หนา  0.15  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองแดง 
หมู่ที่  1  จ านวน 1 
เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 49



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

45 โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
 บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6
(จากร้านสันติสุขวสัดุ)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

ถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน
สันติสุข  หมู่ที่  6  กวา้ง  2.5 
  เมตรยาว  1160  เมตร   
หนา  0.10  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร
 บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6
  จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

46 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7
(จากบ้านนายเอยีง ฉมิเพ็ง ถงึที่นาของ
นายบุญม ีช านาญ)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7
กวา้ง  4  เมตรยาว   68  
เมตรหนา  0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 50



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

47 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่ 9
(จากบ้านนายบุญม ีพันธุ์ผาง ถงึเขต
ติดต่อบ้านโพธิ์ทอง)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมติรสัมพันธ ์หมู่ที่ 9
กวา้ง  6 เมตรยาว  45  เมตร
หนา 0.15  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

48 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่ 9
(บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองแดง)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่ 
9กวา้ง  3.5 เมตร
ยาว  106  เมตร
หนา 0.15  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 51



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

49 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภาย
ในหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11
 (จากบ้านนายบัวบาล  แกว้ลือ  ถงึบ้าน
นางอนงค์ โมเ้วยีง)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยโจด  หมู่ที่ 11
กวา้ง  5 เมตร
ยาว   54  เมตร
หนา 0.15  เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 1 เส้น

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

50 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านห้วยโจด  หมู่ที่  11
(เส้นที่ 1บ้านนางหนูคล้าย โพผาวงษ์ 
ถงึทางแยกบ้านหนองทุ่ม 
เส้นที่  2 จากแยกหนองห้วยโจดถงึบ้าน
นายนาย โพผาวงษ์  
เส้นที่ 3 จากวดับ้านห้วยโจด ถงึวดัป่า
บ้านห้วยโจด)

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใชเ้ส้นทางสัญจร

ถนนหินคลุกสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านห้วยโจด  หมู่ที่
  11
กวา้ง   3   เมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 ความกวา้ง
ความยาว
ความหนา
ของถนน  

ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 52



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

51 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  10

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  10
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

52 โครงการกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
หมู่ที่  11

เพื่อกอ่สร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  11
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ของกองชา่ง)

250,000 ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
มากขึ้น

กองชา่ง

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแดง  หมู่ที่ 1

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สร้างลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้านหนองโก  หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบ้าน
หนองโก หมู่ที่ 2  
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

300,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 53



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

55 โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
 บ้านหนองโก  หมู่ที่  2

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน
หนองโก หมู่ที่  2 ที่ช ารุด 
ได้รับการซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

300,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

56 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง 
บ้านซ่งหนองขามหมู่ที่  4

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้กลับมาใช้
งานได้ดีดังเดิม และแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในการใชเ้ส้นทาง
สัญจรเพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ผิวจราจรภายในหมู่บ้านบ้าน
ซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ที่ช ารุด
ได้รับการซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

100,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

57 โครงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 
บ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้กลับมาใช้
งานได้ดีดังเดิม และแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในการใชเ้ส้นทาง
สัญจรเพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ถนนภายในหมู่บ้านโคกจั๊กจั่น
 หมู่ที่ 5 ที่ช ารุดได้รับการ
ซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 54



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

58 โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
 บ้านสันติสุข  หมู่ที่  6

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน
สันติสุข  หมู่ที่  6  ที่ช ารุด 
ได้รับการซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

800,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

59 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง  
บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่  7

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้กลับมาใช้
งานได้ดีดังเดิม และแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในการใชเ้ส้นทาง
สัญจรเพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง

ผิวจราจรภายในหมู่บ้านบ้าน
โพธิ์ทองหมู่ที่  7 ที่ช ารุดได้รับ
การซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

60 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่
 7
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 55



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

61 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสาย
หลักบ้านหนองขาม  หมู่ที่  8

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

300,000 จ านวนระยะทางถนน ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

62 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขาม  หมู่ที่  8

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองขาม   
หมู่ที8่ 
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

180,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

63 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้าน
มติรสัมพันธ ์ หมู่ที่ 9

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

150,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 56



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาคมนาคม
               1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง  

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต้าบลหนองแดง

64 โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านมติรสัมพันธ ์ หมู่ที่ 9

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน
มติรสัมพันธ ์ หมู่ที่  9 ที่ช ารุด
 ได้รับการซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

65 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต รอบหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชยั หมู่
ที่  10

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ถนนภายในหมู่บ้านโพธิ์ชยัหมู่
ที่ 10 ที่ช ารุดได้รับการ
ซ่อมแซม
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

66 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโจด  หมู่ที่  11

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในการใชเ้ส้นทางสัญจรเพื่อให้
ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของกองชา่ง)

200,000 จ านวนระยะทางถนน
ที่กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการเดินทาง

กองชา่ง

รวม   66 โครงการ 8,700,000 2,500,000 1,350,000 500,000 3,480,000

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 57



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ)

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินชวีติและสามารถ
ประกอบอาชพีได้จามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองแดง  
จ านวน  110  คน

40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจของผู้
เขา้รับการอบรม

ประชานที่เขา้ร่วมโครงการอบรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสามารถน าความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นรูปธรรม
สามารถด าเนินชวีติได้อยา่งเหมาะสม 
และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได้อยา่งถกูต้อง

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชพีของ
สตรีตามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพียง

ส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มปิัญญา
ท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองแดง 
จ านวน 110 คน

30,000 ความพึงพอใจของผู้
เขา้รับการอบรม

สตรีมศัีกยภาพในการประกอบอาชพี
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง

ส านักปลัด

3 พัฒนาการบริหารจดัการศูนยบ์ริการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้แกค่ณะ 1 ศูนย์ 20,000    คณะกรรมการศูนย์ คณะกรรมการมทีักษะความรู้ ส านักปลัด

และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการศูนยบ์ริการฯ บริการฯ เพิ่มมากขึ้น

ประจ าต าบล

4 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชพีต่างๆ เพื่อด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ กลุ่มอาชพี  หมู่ที่  330,000  330,000    กลุ่มอาชพี ประชากรประกอบอาชพีต่างๆ ส านักปลัด

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ หมู่ที่  1-11 ได้อยา่งยั่งยนื

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น   :   การเสริมสร้างทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
          2. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาสง่เสริมอาชีพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

               2.1 แผนงาน :  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 58



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น   :   การเสริมสร้างทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
          2. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาสง่เสริมอาชีพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

               2.1 แผนงาน :  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 การด าเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน คณะกรรมการ 220,000  220,000   220,000  220,000  220,000    คณะกรรมการ การแกไ้ขปัญหาในด้านต่างๆ ส านักปลัด

หมู่บ้าน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  1-11 หมู่บ้าน เชน่  การพัฒนาหมู่บ้าน  

รักษาความสงบเรียบร้อย

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ 1.เพื่อองค์กรการเกษตรมคีวามรู้สา 3  กลุ่ม 15,000    สมาชกิองค์กรการ สมาชกิองค์กรการเกษตรจ านวน 3 กลุ่ม อบต.หนองแดงศูนย์

องค์กรการเกษตรและวสิาหกจิชมุชน มารถสร้างอ านาจต่อรองกบัพ่อค้าคนกลาง เกษตร  3 กลุ่ม มทีักษะความรู้ในการผลิตที่เหมาะสม บริการฯต.หนองแดง

และมภีูมคุ้ิมกนัที่ดี สมาชกิองค์กรการเกษตร

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการ มคุีณภาพชวีติที่ดี

ผลิตสินค้าที่เหมาะสมมคุีณภาพ

7 โครงการพัฒนาการบริหารจดัการศูนย์ 1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้แกค่ณะ 1  ศูนย์ 20,000    คณะกรรมการ คณะกรรมการจ านวน  16 คนมทีักษะ อบต.หนองแดงศูนย์

และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร กรรมการศูนยบ์ริการฯ ศูนยบ์ริการฯ ความรู้เพิ่มมากขึ้น บริการฯต.หนองแดง

ประจ าต าบล 2. เพื่อการให้บริการแกเ่กษตรกรมี

ประสิทธภิาพและเหมาะสม

8 โครงการฝึกอบรมจดัท าปุ๋ยชวีภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมอีงค์ความรู้ ประชาชน 60,000    ประชาชนใน สามารถน าองค์ความรู้ไปใชใ้นภาคการ ส านักปลัด

ในการจดัท าปุ๋ยชวีภาพใชเ้อง หมู่ที่  1-11 พื้นที่ เกษตรได้

โดยเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 59



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น   :   การเสริมสร้างทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
          2. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาสง่เสริมอาชีพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

               2.1 แผนงาน :  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการส่งเสริมผลิตพืชปลอดภัยจาก 1.เพื่อเกษตรกรมคีวามรู้และผลิตสินค้า 4 กลุ่ม 20,000    เกษตรกร  4 เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดี อบต.หนองแดงศูนย์

สารเคมี เกษตรที่ปลอดสารเคมี กลุ่ม และเหมาะสม บริการฯต.หนองแดง

2.เกษตรกรร่วมโครงการมรีายได้เพิ่ม เกษตรกรมคุีณภาพชวีติที่ดี
มากขึ้น
3.เพื่อเกษตรมคุีณภาพชวีติที่ดีทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค

10 โครงการฝึกอบรมการผลิจอฐิบล็อก ประชาชนทั่วไปมคีวามรู้และสมารถผลิต ประชาชน 50,000 ประชาชนใน ประชาชนสามารถผลิตอฐิบล็อกใชเ้อง อบต.หนองแดง
อฐิบล็อกใชเ้องและเป็นการเพิ่มรายได้ หมู่ที่  1-11 ต าบลหนองแดง พร้อมทั้งเป็นการค้าขายด้วย และหน่วยงานอื่น
ในครัวเรือน

11 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชพี 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชพี กลุ่มอาชพี 330,000  ประชากร ประชากรภายในเขตพื้นที่ประกอบอาชพี ส านักปลัด

ต่างๆ  หมู่ที่  1-11 ภายในพื้นที่ต าบลหนองแดง หมู่ที่  1-11 ต่างๆยั่งยนื

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หมู่ที่  1-11 330,000   เกษตรกร เกษตรกรท าการเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อยา่ง ส านักปลัด

หมู่ที่  1-11 พืชเพื่อการเกษตร เกษตรกร ของต าบล ต่อเนื่อง
หนองแดง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 60



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น   :   การเสริมสร้างทุนทางสงัคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  
          2. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาสง่เสริมอาชีพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่    1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

               2.1 แผนงาน :  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงสัตว์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียง หมู่ที่  1-11 330,000   เกษตรกร เกษตรกรท าการเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อยา่ง ส านักปลัด

หมู่ที่  1-11 สัตวส์ าหรับบริโภค  เชน่  ไกพ่ันธุ์ไข่ เกษตรกร ของต าบล ต่อเนื่อง

ไกพ่ันธุ์เนื้อ  ฯลฯ หนองแดง

14 โครงการฝึกอบรมและสัมนาตามแนวทาง เพื่อฝึกอบรมและสัมนาตามแนวทาง บุคลากรของ 500,000  บุคลากร เกษตรกรท าการเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้อยา่ง ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทั้งในหรือ อบตงหนองแดง และประชาชน ต่อเนื่อง

เขตนอกพื้นที่ต าบลหนองแดง

15 โครงการกอ่สร้างโรงสีชมุชน เพื่อกอ่สร้างโรงสีชมุชน เขตพื้นที่ต าบลหนองแดง 300,000   โรงสีชมุชน ประชาชนมโีรงสีขา้วส่วนกลางของชมุชน กองชา่ง
(ตามแบบส่วนโยธา)

16 โครงการส่งเสริมกองทุนต่างๆภายในหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ หมู่ที่  1-11 100,000 กองทุนต่างๆ การด าเนินงานของกองทุนที่มคุีณภาพ ส านักปลัด

กองทุนต่างๆในหมู่บ้าน

รวม 16  โครงการ 1,705,000 1,220,000 250,000 260,000 590,000

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 61



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย
ให้แกป่ระชาชนในพื้นที่

จดักจิกรรมอบรมกฎหมายที่จ าเป็นใน
ชวีติประจ าวนัหรือกฎหมายเฉพาะเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสใน
ชนบทหรือประชาชนที่มปีัญหาทาง
กฎหมาย

ประชาชนในต าบลหนองแดงไม่
น้อยกวา่ 100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของผู้เขา้
รับการอบรม

ประชาชนที่เขา้ร่วม
โครงการ มคีวามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกชัวีติประจ าวนั
ของตนเองมากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

2 อดุหนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอสีชมพู จงัหวดั
ขอนแกน่

เพื่อรวบรวมขอ้มลูปัญหาความต้องการ
ของประชาชน และแจง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นขอ้มลูในการ
พิจารณาให้ความชว่ยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่

จดัต้ังโครงการศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอสีชมพู 
จงัหวดัขอนแกน่

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใชบ้ริการ
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มสีถานที่กลางเพื่อ
รวบรวมขอ้มลูขา่วสาร
ปัญหาความต้องการขอ
ประชาชน ให้ด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาได้ตรงกบั
ความต้องการของ
ประชาชน

ส านักปลัด/
อดุหนุนอ าเภอสี

ชมพู

3 โครงการสนับสนุนเหล่ากาชาด
และออกร้านงานกาชาด

เพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาดประเพณีผูกเส่ียว อ าเภอสีชมพู 10,000    ประชาชน สืบสานงานเหล่ากาชาด
ต่อไป

ส านักปลัด

4 อดุหนุนอ าเภอสีชมพู  กจิการกาชาด
จงัหวดั
ขอนแกน่

เพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแกน่ อ าเภอสีชมพู 10,000    ประชาชน สืบสานงานเหล่ากาชาด
ต่อไป

ส านักปลัด

5 อดุหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแกน่ตาม
โครงการออกร้านงานกาชาด

เพื่อสนับสนุนเหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแกน่ เหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแกน่ 10,000    ประชาชน สืบสานงานเหล่ากาชาด
ต่อไป

ส านักปลัด

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน
          3. ยทุธศาสตร์  :   การพัฒนาสงัคม

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               3.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 62



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน
          3. ยทุธศาสตร์  :   การพัฒนาสงัคม

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               3.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการหน่วยกู้ชพีต าบลหนองแดง เพื่อการด าเนินงานด้านหน่วยกู้ชพี ต าบลหนองแดง 500,000 500,000 500,000 500,000 หน่วยกู้ชพี มกีารพัฒนาด้านการกู้ชพี
ที่มปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัด

7 โครงการควบคุม ป้องกนั และก าจดั
โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยอดุหนุนโครงการ
ควบคุมป้องกนัและก าจดัโรคพิษสุนัขบ้า

ต าบลหนองแดง 20,000    โรคพิษสุนัขบ้าลดลง ประชาชนทั่วไปปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักงานปลัด

8 โครงการอดุหนุนศูนยเ์อดส์อ าเภอสีชมพู เพื่ออดุหนุนงบประมาณศูนยเ์อดส์อ าเภอสีชมพู อ าเภอสีชมพู 20,000     ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ชว่ยเหลือ

ผู้ติดเชื้อเอดส์มชีวีติที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด

9 โครงการอดุหนุนงบประมาณตาม
โครงการ
บริจาคโลหิต ดวงตา/อวยัวะ

เพื่ออดุหนุนงบประมาณตามโครงการ
บริจาก
โลหิต/ดวงตา/อวยัวะ

อ าเภอสีชมพู 6,000     ผู้ป่วยได้รับความชว่ยเหลือ ผู้ป่วยมคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น ส านักงานปลัด

10 โครงการอดุหนุนศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน
(ศสมช.)

เพื่ออดุหนุน  ศศมช.  ประจ าหมู่บ้าน
ภายในพื้นที่ต าบลหนองแดง

ศสมช. ประจ าหมู่บ้าน 110,000  (ศสมช.) ภาคประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของ  (ศสมช.)

ส านักงานปลัด

รวม 10  โครงการ - - 701,000 545,000 545,000 545,000 45,000 - -

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 63



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น(ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข)
(หมายเหตุ : จ านวน 11 หมู่ 
หมู่ละ 20,000 บาท)

เพือ่ตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อบรมรณรงค์และปอ้งกันด้าน
สาธารณสุข

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของประชาชนที่
มีสุขภาพดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - -

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที ่ 2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  :  การพัฒนาเมอืงและชมุชน
          3. ยุทธศาสตร ์ :   การพัฒนาสังคม
               3.2 แผนงาน : สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หนา้ 64



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติ
ทีดี่ขึน้

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในต าบลหนองแดง 
 จ านวน  100 คน

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัให้มีคุณภาพที่
ดีขึน้

 ส านักปลัด

2 โครงการปันยิม้สร้างสุขผู้สูงอายุ
ตามรอยวถิีแห่งความพอเพียง

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองใช้ชีวติตามรอย
แห่งความพอเพียงมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน

ผู้สูงอายุในต าบล
หนองแดงจ านวน 
110  คน

30,000 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองใช้ชีวติตามรอยแห่ง
ความพอเพียงมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน

 ส านักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้
ป่วยเอดส์

เพือ่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชือ้  H.I.V 160,000 160,000     160,000 160,000 160,000 ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบีย้
สงเคราะห์

 ส านักปลัด

4 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้
สูงอายุ

เพือ่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์  ส านักปลัด

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์  ส านักปลัด

          3. ยุทธศาสตร ์ :   การพัฒนาสังคม
               3.3 แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที ่ 2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จังหวดัขอนแก่น  หน้า 65



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          3. ยุทธศาสตร ์ :   การพัฒนาสังคม
               3.3 แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที ่ 2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาส หมูท่ี ่ 1-11

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อย
โอกาส

หมูท่ี ่ 1-11 200,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่
ดีขึน้

 ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีและครอบครัว

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี
และครอบครัว

หมูท่ี ่ 1-11 50,000 กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

 ส านักปลัด

8 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ตามอ านาจหน้าที่

เพือ่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ตามอ านาจหน้าที่

ประชาชนในต าบลหนองแดง50,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวติที่
ดีขึน้

 ส านักปลัด

รวม  8  โครงการ 12,460,000 12,190,000 12,190,000 12,190,000 12,190,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จังหวดัขอนแก่น  หน้า 66



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

เพือ่พฒันาบทบาทของสตรีและ
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ประชาชนในพืน้ที่ต าบลหนอง
แดง  จ านวน  110  คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ในการ
พฒันาบทบาทของสตรี
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัว

กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดใน
การด าเนินชีวติ  และ มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มี
จิตสาธารณะ และส านึกบุญคุณใน
แผ่นดินต่อตนเองและชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาเยาวชนในพืน้ที่ เพือ่พฒันาศักยภาพของสภา
เยาวชนและมีการสร้าง
เครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

เด็กและเยาวชนรู้จักโทษของยา
เสพติด และใช้ชีวติห่างไกล
จากยาเสพติด

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ในเร่ืองที่
รับการอบรม

เยาวชนได้รับการพฒันาและส่งเสริม
ศักยภาพในด้านต่างๆ  สามารถด าเนิน
ชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  และมี
แผนการด าเนินชีวติของตนเองที่
เหมาะสม ห่างไกลจากส่ิงเสพติด และ
พฤติกรรมทางเพศก่อนวยัที่สมควร

ส านักปลัด

3 โครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ถิ่น จิต
อาสาคู่คุณธรรม

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกที่ดี มีจิตอาสา

เยาวชนในต าบลหนองแดง 
จ านวน  55  คน

30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ในเร่ืองที่
รับการอบรม

เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกที่ดี มีจิต
อาสา และส่วนร่วมในสังคม

ส านักปลัด

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน
          3. ยุทธศาสตร ์ :   การพัฒนาสังคม
               3.4 แผนงาน : สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่  หน้า 67



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน
          3. ยุทธศาสตร ์ :   การพัฒนาสังคม
               3.4 แผนงาน : สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา
ของเด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาของเด็กเล็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนภาย
ในเขตต าบลหนองแดง

300,000    - -           -            เด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนมีววิฒันาการ
ที่ดี

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย

เด็กและเยาวชนและประชาชน
ภายในต าบลหนองแดง

200,000    - -           -               200,000  เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชน

เด็กเยาวชนและประชาชนมีสภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กฯ

สภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองแดง

30,000  เด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนมีเครือข่าย
และความสามัคคี

ส านักปลัด

รวม 6  โครงการ - - 590,000 60,000 60,000 60,000 260,000 - -

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่  หน้า 68



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แกบุ่คลากร ของ อบต.หนองแดง

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอนัพึงประสงค์ ให้กบับุคลากรและ
สร้างความตระหนักให้แกบุ่คลากรเป็นผู้มี
ค่านิยมที่ดีงาม นิยมไทย  ภูมใิจความเป็น
ไทย

มกีจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ให้แกบุ่คลากร ของ อบต.
หนองแดง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มกีจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรมให้แกบุ่คลากร
 ของ อบต.หนองแดง

บุคลากรมคุีณธรรมและ
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ และด าเนินชวีติ
ตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนิกชนที่ดี

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนา
บุคลากร 
ของ อบต.หนองแดง

เพื่อให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะ
อยา่งต่อเนื่อง และให้เห็นถงึศักยภาพ และ
สามารถ ดึงศักยภาพของตนเองมาใชใ้น
การปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

มกีารจดัอบรมสัมมนา 
พัฒนาให้แกบุ่คลากร ของ 
อบต.หนองแดง

40,000 40,000 60,000 40,000 40,000 มกีารฝึกอบรมสัมมนา
 พัฒนาให้แกบุ่คลากร 
ของ อบต.หนองแดง

บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนาสถานที่ท างาน
น่าอยู่

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท า
ให้มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  เพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน

ส านักงาน อบต.หนองแดง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มกีารจดักจิกรรมการ
พัฒนาสถานที่ท างาน 
ไมน่้อยกวา่ 4 คร้ัง

บุคคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
แดงจะแนะมสุีขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจติใจ มคีวาม
เอื้อเฟื้อเกื้อกลูกนัท าให้
เกดิบรรยากาศที่ดีและ
สร้างสรรค์ในการท างาน
เป็นทีม

ส านักปลัด

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               4.1 แผนงาน :  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 69



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               4.1 แผนงาน :  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมาย

กจิกรรมการฝึกอบรม
โครงการ

250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 มกีารจดักจิกรรมมใน
การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสักยภาพของ
บุคลากรจ านวน  1 คร้ัง

บุคลากรสามารถพัฒนา 
งานประจ าของตนให้มี
ประสิทธภิาพสูงสุด เชน่ 
มคีวามชดัเจนและเขา้ใจ 
ง่ายขึ้น

ส านักปลัด

5 ค่าใชจ้า่ยส าหรับการเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด

การเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด

400,000 การจดัการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด

การจดัการเลือกต้ังได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัด

6 โครงการมหกรรมของดีอ าเภอสีชมพู เพื่อสนับสนุน กจิกรรมของอ าเภอ
สีชมพู

มกีารร่วมกจิกรรมตาม
โครงการมหกรรมของดี
อ าเภอสีชมพู

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขร่้วม
กจิกรรมจ านวน  100 
 คน

มกีารสืบสานประเพณี
และวฒันธรรมของคนใน
ชมุชน

ส านักปลัด

7 โครงการจดักจิกรรม อบต.เคล่ือนที่  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริการประชาชน
 ลดขั้นตอนในการบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
กบัประชาชน

ประชาชนในต าบลหนอง
แดง จ านวน 11 หมู่บ้าน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มกีารให้บริการ
ประชาชน จ านวน 11 
หมู่บ้าน

มกีารสนับสนุนการ
ขบัเคล่ือนแผนชมุชน
แบบบูรณาการเพื่อน า
ขอ้มลูมาจดัท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์
เบื้องต้น

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
ใชค้อมพิวเตอร์

หมู่ที่  1-11 50,000      ประชาชน ประชาชนมพีัฒนาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 70



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               4.1 แผนงาน :  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการฝึกอบรมการใชภ้าษา
องักฤษเบื้องต้น

เพื่อฝึกอบรมการใชภ้าษาองักฤษเบื้องต้น บุคลากร  และประชาชน
หมู่ที่  1-11

50,000      บุคลากร  และ
ประชาชนทั่วไป

บุคลากร  และประชาชน
ทั่วไปมพีื้นฐานในการใช้
ภาษาเบื้องต้น

ส านักปลัด

10 โครงการลดละอบายมุขภาย
ในชมุชน

เพื่อลดละอบายมขุภายในหมู่บ้าน ต าบลหนองแดง 20,000      20,000      20,000    20,000    20,000    ประชาชน อบายมขุภายในชมุชน
ลดลง

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
 อบต.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะ
การปฎิบัติงานของบุคลากร  อบต.

ผู้บริหาร/สมาชกิและ
พนักงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 ศักยภาพของ
บุคลากร

ประสิทธภิาพการท างาน
ของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

12 โครงการบริการช าระภาษี
นอกสถานที่

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ช าระภาษีใน
พื้นที่ต าบลหนองแดง

ผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ต าบล
หนองแดง

20,000      ผู้ช าระภาษี ระยะเวลาที่ด าหนดผู้เสีย
ภาษีมจี านวนมากขึ้น

กองคลัง

13 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในเขตพื้นที่ต าบลหนองแดง

เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆประชาชนในเขตพื้นที่  อบต. 10,000      10,000      10,000    10,000    ประชาชน ทราบปัญหาความ
ต้องการและการเขา้ถงึ
บริการของประชาชน

ส านักปลัด

14 โครงการจดัหาวสัดุตาม
ประเภทต่างๆ

เพื่อส าหรับบริการประชาชนหรือปฏิบัติงาน
ของทางราชการ

ต าบลหนองแดง 300,000 โต๊ะ  เต็นท์  เกาอี้ โต๊ะ  เต็นท์  เกาอี้  
เพียงพอส าหรับบริการ
ประชาชน

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 71



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

               4.1 แผนงาน :  บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการอดุหนุนศูนยข์อ้มลู
ขา่วสาร

เพื่ออดุหนุนศูนยข์อ้มลูขา่วสาร
อ าเภอสีชมพู

อบต.บริบูรณ์ 10,000      10,000      10,000    10,000    ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร ประชาชนและหน่วยงาน
ราชการสามารถรับทราบ
ขอ้มลูขา่วสารได้
ทันท่วงทีและเป็นปัจจบุัน

ส านักปลัด

รวม 15  โครงการ 1,050,000 1,130,000 750,000 730,000 510,000

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 72



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดต้ัง + ทบทวน)

เพือ่เพิม่ก าลังพลฝ่ายพลเรือนส าหรับการ
ช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และเพือ่บรรเทา
และลดความสูญเสียและประสบการณ์ในเร่ือง
กรณีเกิดภัยพบิัติหรือสาธารณภัยต่างๆ

มีการฝึกอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการจัดฝึกอบรมจ านวน  1 
รุ่น

มีสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามจ านวนเป้าหมายของการฝึก
ประจ าปีที่สามารถเป็นก าลังใน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีกองก าลัง
ประชาชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ได้ทันที่เมื่อมีเหตุ
เกิดขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และเพือ่รณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในบนท้องถนน

ลดจ านวนอุบัติเหตุใน
พืน้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง ทั้ง 11
หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล  และลดปัญหา
อาชญากรรม และ ป้องกันเหตุสา
ธารณภัยและเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทันท่วงที

ส านักปลัด

               4.2 แผนงาน :  การรกัษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ     ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 73



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

               4.2 แผนงาน :  การรกัษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ     ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

3 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและประชาชนในพืน้ที่ต าบลหนอง
แดง

เพือ่ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนในพืน้ที่ต าบลหนองแดง

มีการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานหน่วยงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และประชาชนในพืน้ที่
ต าบลหนองแดง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและประชาชนในพืน้ที่
ต าบลหนองแดง

ต าบลหนองแดงมีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

4 โครงการหมู่บ้านถนนสะอาด ปลอดภัย 
เรียนรู้ป้องกันสาธารณภัยจากการจราจร 

เพือ่ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในต าบล
หนองแดง

ถนนภายในต าบลหนอง
แดงมีความสะอาดและ
ปลอดภัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน
ถนนสะอาด ปลอดภัย ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

ถนนภายในต าบลหนองแดงมีความ
สะอาด และมีความปลอดภัย

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนการ
ด าเนิน
การป้องกันและดูแลความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

เพือ่ป้องกัน และดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชนในต าบลหนองแดง

มีการฝึกอบรมและ
สนับสนุนการด าเนินการ
ป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการฝึกอบรมและสนับสนุน
การด าเนินการป้องกันและ
ดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน

ประชาชนในต าบลหนองแดงมีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 74



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

               4.2 แผนงาน :  การรกัษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แบบ     ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง

6 โครงการอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยประจ า
หมู่บ้าน "มิสเตอร์เตือนภัย"

เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภัยในท้องถิ่นของตน

ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และ
อาสาสมัคร จากทั้ง  11 
หมู่บ้าน  จ านวน  55  คน

15,000 มีการจัดโครงการ จ านวน 1 
คร้ัง

การวางแผนการอพยพประชาชนใน
พืน้ที่เส่ียงภัย ไปยังพืน้ที่ปลอด ภัยได้
อย่างมีประสิทธ ิภาพ

ส านักปลัด

7 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล

เพือ่ด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล อบต.หนองแดง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง ส านักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่าย
พลเรือนประจ าต าบล  (อปพร.)

เพือ่ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพของอปพร.
ต าบลหนองแดง

อปพร.ต าบลหนองแดง 50,000   อปพร. อปพร.มีศักยภาพเพิม่มากขึ้น ส านักงานปลัด

9 โครงการอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน  (อส.ตร.)เพือ่การพฒันา  (อส.ตร.)  ภายในต าบล
หนองแดง

ต าบลหนองแดง 40,000   (อส.ตร.) อส.ตร.มีประสิทธภิาพมากขึ้นในด้านต่างๆ ส านักงานปลัด

รวม 9 .โครงการ - - 510,000 420,000 435,000 420,000 420,000 - - -

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 75



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ

เพือ่จัดกิจกรรมอันเป็นการ
พทิักษ์รักษาไวซ่ึ้ง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในต าบลหนองแดง 
 ทั้ง 11 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 100 
คน

ผู้เช้ารับการอบรมเกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่
มีสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม
ใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น
และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

เพือ่จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นและ
ใช้แผนพฒันาท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการพฒันา การจัดท า
 งบประมาณ  และ เพือ่ส ารวจ
ข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในการ
วางแผนและจัดท าแผน  รวมทั้ง
สรุปรวบรวมปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่ให้
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดประชุมเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน และ การจัด
เวทีประชาคมระดับต าบล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การจัดประชุมเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน และ การจัด
เวทีประชาคมระดับ
ต าบล

ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพืน้ที่ เพือ่น ามาพฒันาแก้ไข
ให้เป็นรูปธรรม  พร้อมเสนอและรายงาน
ให้ ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบอีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรมจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่

ส านักปลัด

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง
               4.3 แผนงาน :  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 76



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง
               4.3 แผนงาน :  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยา
เสพติดต าบลหนองแดง

เพือ่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และเพือ่การหาสาเหตุของปัญหา
 วเิคราะห์ปัญหา และหา
วธิแีก้ไขปัญหายาเสพติดให้ตรงจุด

มีการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยา
เสพติดต าบลหนองแดง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพือ่เอาชนะยาเสพติด
ต าบลหนองแดง

ในต าบลหนองแดง.มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นเหตุของ
ปัญหา และเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกันของคนในชุมชน

ส านักปลัด

4 อุดหนุนการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวดั
ขอนแก่น

เพือ่อุดหนุนการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวดัขอนแก่น

อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวดั
ขอนแก่น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ลดการระบาดของยาเสพติด ส านักปลัด/ศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดจังหวดัขอนแก่น

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV)

เพือ่ติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
เขตพืน้ที่ ต าบลหนองแดง

300,000 200,000 200,000 200,000 กล้องวงจรปิด (CCTV) เพิม่ความปลอดภัยในเขตพืน้ที่ต าบล
หนองแดง

ส านักปลัด

6 อุดหนุนอ าเภอสีชมพ ู
กิจการป้องกันยาเสพติด

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอสีชมพู

อุดหนุนอ าเภอสีชมพ ู
กิจการป้องกันยาเสพติด

10,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ลดการระบาดของยาเสพติด ส านักปลัด/อ าเภอสี
ชมพู

7 โครงการประชาคม เพือ่รับฟงัประเด็นปัญหาของ
ภาคประชาชน

ภายในพืน้ที่ต าบล 50,000 โครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของภาคประชาชน

ส านักปลัด

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 77



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง
               4.3 แผนงาน :  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาด้านการเมืองการ
ปกครองและระบบประชาธปิไตย

เพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้แก่ภาค
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครอง

ภายในพืน้ที่ต าบลหนองแดง
หมู่ที่  1-11

50,000    ประชาชน ภาคประชาชนมีองค์ความรู้เพิม่
มากขึ้น

ส านักปลัด

9 โครงการอุดหนุนการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด

เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอ าเภอสีชมพู 30,000    ประชาชน ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง ส านักปลัด

10 โครงการกิจกรรมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมือง

ภาคประชาชน
หมู่ที่  1-11

30,000    ประชาชน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร
บ้านเมือง

ส านักปลัด

11 โครงการติดต้ังอุปกรณ์การ
ดับเพลิง

เพือ่ระงับอัคคีภัยภายใน
ชุมชน

ภายในพืน้ที่ต าบลหนองแดง
หมู่ที่  1-11

220,000    อุปกรณ์ดับเพลิง ลดความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ส านักปลัด

12 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย

เพือ่ท าการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่  1-11 300,000    ระบบเสียงตามสาย การประชาสัมพนัธข์่าวสาร
ของทางราชการหรือหน่วย
งานอื่นได้อย่างทั่วถึง

ส านักปลัด

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 78



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที่  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
          ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น  : การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          4. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาการเมืองการปกครอง
               4.3 แผนงาน :  สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่น

เพือ่ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวดัขอนแก่น

ท้องถิ่นจังหวดัขอนแก่น 50,000    ประชาชน ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง ส านักปลัด

14 โครงการ  อบต.เคล่ือนที่พบ
ประชาชน

เพือ่รับทราบปัญหาและทราบ
ความต้องการของภาคประชาชน

ต าบลหนองแดง 50,000    ประชาชน สามารถรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของภาค
ประชาชนมากขึ้น

ส านักปลัด

รวม 14  โครงการ - - 650,000 840,000 310,000 310,000 110,000

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวดัขอนแกน่ หน้า 79



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

 เพื่อศึกษารูปแบบในการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในต าบล
หนองแดงและ เพื่อศึกษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในต าบลหนองแดง

เด็กและเยาวชนในต าบล
หนองแดง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

 เด็กและเยาวชนมศัีกยภาพ
ครบรอบด้านสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในชมุชนได้อยา่ง
มปีระสิทธภิาพและมคีวามสุข

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คณะกรรมการบริหารศูนย์

เพื่อเพิ่มความรู้ของคณะกรรมการ
บริหารศูนย์

คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ

คณะกรรมการบริหารศูนยม์ี
ความรู้เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มกีารพัฒนา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมกีาร
พัฒนา

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 จ านวนนักเรียนใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการสนับสนุน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการต่อเติมปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อจดัสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการเรียนรู้ของเด็ก

ต่อเติมปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น

150,000 ความปลอดภัยของ
เด็กในการใชง้าน
ของสนามเด็กเล่น

มสีภาพแวดล้อมที่ดีและ
ปลอดภัยท าให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

กองชา่ง

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          5. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
               5.1 แผนงาน : การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่    2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุฯณภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  80



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          5. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
               5.1 แผนงาน : การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่    2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุฯณภาพ

6 โครงการอบรมผู้ปกครองของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้ผู้ปกครองมคีวามรู้ทักษะ
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสมตามวยัได้

ผู้ปกครองนักเรียนใน
สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หนองแดง

20,000 ความพึงพอใจของ
ผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม

ผู้ปกครองมคีวามรู้ทักษะ
แนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เหมาะสม
ตามวยัได้

กองการศึกษา

7 แผนพัฒนาการศึกษาฯของ  
อบต.หนองแดง

เพื่อน าแผนพัฒนาการศึกษามาบรรจุ
ไวใ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000  บุคลากรและ
นักเรียน

บุคลากรมคีวามรู้ความ
สามารถเด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กฯ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนยพ์ัฒนเด็กเล็กฯ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 100,000     เด็กเล็ก ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของสูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กบั
เด็กนักเรียน

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กบั
นักเรียน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 10,000      เด็กเล็ก เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้กบัเด็กศ.พ.ด.

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กกอ่น
ปฐมวยัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจดัหาอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อาหารกลางวนั เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวนัอยา่ง
เพียงพอ

กองการศึกษา

11 โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
ในเขตโรงเรียนต าบลหนองแดง

เพื่อดุหนุนเงินอาหารกลางวนัให้กบั
โรงเรียนในเขต  อบต.

โรงเรียนในเขต  
อบต.หนองแดง

1,500,000     1,500,000     1,500,000      1,500,000     1,500,000    อาหารกลางวนั เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารกลางวนัอยา่ง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  81



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          5. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
               5.1 แผนงาน : การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่    2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุฯณภาพ

12 โครงการอาหารเสริม  (นม)  ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลหนองแดง

เพื่อจดัหาอาหารเสริม  (นม)  ให้กบั
เด็กในศุนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน

ศพด.  
และโรงเรียนในเขต  อบต.

1,200,000     1,200,000     1,200,000      1,200,000     1,200,000    อาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร
อยา่งเพียงพอและเติบโตสมวยั

กองการศึกษา

13 โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของเด็ก
ในวนัเด็กแห่งชาติ

ศพด.และ
โรงเรียนในเขต  อบต.

100,000     100,000    100,000     100,000    100,000     การจดักจิกรรม
วนัเด็ก

เด็กกล้าแสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค์

กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนกจิกรรม/การด าเนินงาน
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่  อบต.

เพื่อสนับสนุนกจิกรรมการ
ด าเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนในเขต  อบต. 50,000 โรงเรียน การด าเนินงานของโรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

15 โครงการจดัหารถรับส่งนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจดัหารถรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองแดง

150,000     150,000    150,000     150,000    150,000    รถรับส่งนักเรียน เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
และยากไร้มพีาหนะในการ
เดินทางมาโรงเรียน

กองการศึกษา

รวม 15  โครงการ 4,633,000 4,443,000 4,303,000 4,283,000 4,283,000

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  82



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 อดุหนุนการจดังานรัฐพิธแีละ
งานประเพณีต่างๆ

เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนอ าเภอสีชมพู งานรัฐพิธแีละงานประเพณีต่างๆ 5,000      10,000      ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมงานประเพณี

สืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามให้ด ารง
สืบไป

กอง
การศึกษา/

อ าเภอสีชมพู

2 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลหนองแดง
ตามโครงการจดักจิกรรมประเพณี
เขา้พรรษา

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งวฒันธรรมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของท้องถิ่น

สภาวฒันธรรมต าบลหนองแดง 100,000  100,000   100,000    100,000  100,000     ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมงานประเพณี

สืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามให้ด ารง
สืบไป

กอง
การศึกษา

3 อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลหนองแดง
ตามโครงการจดักจิกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งวฒันธรรมขนบ
ธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของท้องถิ่น

สภาวฒันธรรมต าบลหนองแดง 150,000  150,000   150,000    150,000  150,000     ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมงานประเพณี

สืบสานวฒันธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามให้ด ารง
สืบไป

กอง
การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอนัดีงาม ภาคประชาชน 100,000  100,000    กจิกรรมต่างๆ ธ ารงค์ไวซ่ึ้งประเพณี
ท้องถิ่น
อนัดีตลอดไป

กองการศึกษา

5 โครงการ/กจิกรรม/งานรัฐพิธต่ีางๆ เพื่อร่วมประกอบงานรัฐพิธต่ีางๆ ภาคประชาชน 100,000  งานรัฐพิธต่ีางๆ บุคลากรได้มส่ีวนร่วมใน
งานรัฐพิธต่ีางๆ

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนการจดังานรัฐพิธแีละ
งานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนการจดังานรัฐพิธแีละงานประเพณีของอ าเภอสีชมพูอ าเภอสีชมพูหรือหน่วยงานอื่น 50,000     งานรัฐพิธหีรือ สืบสานประเพณีอนัดีงาม
ให้คงอยู่ตลอดไป

กองการศึกษา

7 โครงการวนัผู้สูงอายุ เพื่อจดังานวนัผู้สูงอายุ ต าบลหนองแดง 100,000  100,000   100,000    100,000  100,000    การด าเนินงาน เป็นการด ารงค์รักษาซ่ึง
วฒันธรรมอนัดี

กองการศึกษา

รวม 7  โครงการ - - 555,000 410,000 350,000 350,000 450,000 - - -

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่    2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุฯณภาพ
          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง
          5. ยทุธศาสตร์  :  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
               5.2  แผนงาน : การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  83



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัการขยะในต าบลหนอง
แดงแบบบูรณาการ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ
ขยะมลูฝอยในพื้นที่  ลดงบประมาณเพื่อ
การจดัการขยะมลู ฝอยและการแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นผลมาจากขยะมี
พิษ และส่ิงปฏิกลูต่างๆ  และ เพื่อรณรงค์ 
และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน  ในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมถิ่นเกดิ และบูรณาการความ
ร่วมมอืในการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมอืงน่าอยู่
อยา่งยั่งยนื

ผู้แทนครัวเรือนที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ทั้งหมด ไมน่้อย
กวา่ ๑10 คน

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70 ของ
ประชาชนที่เขา้ร่วม
โครงการสามารถลด
ปริมาณขยะในครัวเรือนลง
ได้

ประชาชนมส่ีวนร่วม ใน
การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมถิ่นเกดิ และ
บูรณาการความร่วมมอื
ในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น สอดคล้อง
หลักการของเมอืงน่าอยู่
อยา่งยั่งยนื

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อให้สุนัข และแมวได้รับการฉดีวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าอยา่งต่อเนื่อง /เพื่อ
ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการป้องกนัควบคุมเร่ืองโรคพิษ
สุนัขบ้า / เพื่อส่งเสริมบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกนัควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

สุนัขและแมวในเขตต้าบล
หนองแดง ทั้งหมด   11   
หมู่บ้าน  ได้รับการฉดั
วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวนสุนัข
และแมวที่ได้รับการฉดี
วคัซีน

 สุนัขและแมวในต้าบล
หนองแดง   ได้รับการฉดี
วคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้าทุกตัว  และ ใน
เขตต้าบลหนองแดงไมม่ี
ผู้ป่วยและเสียชวีติจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.1 แผนงาน :  สาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  84



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.1 แผนงาน :  สาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

3 โครงการกอ่สร้างอาคารส าหรับเกบ็
ขยะอนัตรายต าบลหนองแดง

 เพื่อให้มคีวามรู้เกี่ยวกบัวธิกีารลดปริมาณ
ขยะ วธิกีารคัดแยก การน ากลับมาใชใ้หม ่
เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกบัวธิกีาร
ก าจดัขยะประเภทต่างๆ อยา่งถกูวธิ ี  
เพื่อให้ชมุชนบริหารจดัการขยะด้วยตนเอง
เพื่อลดปริมาณขยะในชมุชน 

กอ่สร้างโรงเรือนเกบ็ขยะ
อนัตราย จ านวน 1 โรงเรือน

150,000 ร้อยละ 50 ของขยะ
อนัตรายมจี านวนลดลง

ชมุชนมกีารบริหาร
จดัการขยะด้วยตนเอง
สามารถลดปริมาณขยะ
ในชมุชน

ส านักปลัด

4 โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ด าเนินโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

220,000 220,000 220,000 220,000 มกีารด าเนินโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ประชาชนมร่ีางกายที่
สมบูรณ์แขง็แรงจะ
น าไปสู่สุขภาพจติที่ดี 
และส่งผลให้เกดิการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

ส านักปลัด

5 โครงการซ้ือหรือแลกเปล่ียนที่ดิน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัหาที่ดินรองรับการก าจดั
ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูต่างๆ

ซ้ือหรือแลกเปล่ียนที่ดิน 1,000,000       500,000    500,000       500,000     ปริมาณที่ดินที่จดัซ้ือหรือ
แลกเปล่ียน

มพีื้นที่รองรับการก าจดั
ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู
ต่างๆ

ส านักปลัด

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  85



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.1 แผนงาน :  สาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัยา
เสพติด และโรคเอดส์

เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้
เร่ืองบทบาท และคุณค่าของความเป็น
ชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ 
การจดัการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวยัรุ่น การ
เสริมสร้างสุขภาพวยัรุ่น

ประชาชนในต าบลหนอง
แดง จ านวน  110  คน

30,000         ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้
เขา้อบรม

ประชาชนมทีักษะในการ
ปฏิเสธพฤติกรรม ที่เส่ียง
ต่อการ ด ารงชวีติ

ส านักปลัด

7 การพัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนการ ประชาชน  หมู่ที่  1-11 165,000      ประชาชน ภาคประชาชนมสุีขภาพ ส านักปลัด

(ศสมช.)  ประจ าหมู่บ้าน พัฒนาสาธารณสุขมลูฐานหมู่บ้าน หมู่ที่  1-11 พลานามยัที่แขง็แรง

รวม 7  โครงการ - - 1,265,000 970,000 830,000 800,000 300,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  86



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 อดุหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดัขอนแกน่ตาม
โครงการออกร้านธารากาชาด

อดุหนุนเหล่าชาดจงัหวดัขอนแกน่ กจิการกาชาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมโครงการ

มกีารส่งเสริมอดุมการณ์
และหลักการกาชาด และ
การสร้างจติส านึกใน
เมตตาธรรมและ
มนุษยธรรม

ส านักปลัด/
จงัหวดั

ขอนแกน่

2 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
สีชมพูศูนยเ์อดส์ อ าเภอสีชมพู

เพื่ออดุหนุนอ าเภอสีชมพู ผู้ป่วยเอดส์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV.  ได้รับการ
สงเคราะห์

ส านักปลัด/
อ าเภอสีชมพู

3 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
สีชมพูตามโครงการสงเคราะห์ผู้บริจาคโลหิต

เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการ
สงเคราะห์ผู้บริจาคโลหิต

ประชาชนผู้บริจาคโลหิต 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนประชาชนที่เขา้
ร่วมโครงการ

มกีารสงเคราะห์ผู้บริจาค
โลหิต

ส านักปลัด/
อ าเภอสีชมพู

รวม 3  โครงการ - - 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.2 แผนงาน :  สงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  87



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ที่  3 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มสุีขภาพ
พลานามยัที่แขง็แรง

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 150,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อม
ติดต้ัง บ้านโคกจั๊กจั่น  หมู่ที่  5
(ณ อาคารเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
บ้านโคกจั๊กจั่น  หลังเดิม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มสุีขภาพ
พลานามยัที่แขง็แรง

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

3 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อม
ติดต้ัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8
( ณ ศาลาเอนกประสงค์)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มสุีขภาพ
พลานามยัที่แขง็แรง

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 150,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

4 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อม
ติดต้ัง  บ้านโพธิ์ชยั  หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มสุีขภาพ
พลานามยัที่แขง็แรง

จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

5 โครงการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพื่อจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด การจดัการแขง่ขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.3 แผนงาน :  การศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  88



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.3 แผนงาน :  การศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

6 โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลต าบลหนอง
แดงต้านยาเสพติด

เพือการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลต าบล
หนองแดงต้านยาเสพติด

การจดัการแขง่ขนักฬีา
ฟุตบอลต าบลหนองแดง
ต้านยาเสพติด

100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
มสุีขภาพที่แขง็แรง

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

7 โครงการจดัหาวสัดุกฬีาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชนได้
มวีสัดุกฬีาไวส้ าหรับออกก าลังกาย

ภายในเขตพื้นที่ต าบล 70,000      วสัดุกฬีา เยาวชน  ประชาชนมี
สุขภาพพานามยัแขง็แรง

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรม
เกี่ยวกบัสุขภาพในด้านต่างๆ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ 
พลานามยัของภาคประชาชน

ภายในเขตพื้นที่ต าบล 1,100,000  ประชาชน ภาคประชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

9 โครงการแขง่ขนักฬีาชนแดนเกมส์ เพื่อร่วมแขง่ขนักฬีาชนแดนเกมส์ บุคลากรท้องถิ่น 30,000  บุคลากรของ
อบต.หนองแดง

บุคลากรผู้น าหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมท ากจิกรรมรวม
กบัสุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

10 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา  อบต.หนองแดง
ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา  
อบต.หนองแดงต้านยาเสพติด

ต าบลหนองแดง 100,000     เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

สุขภาพร่างกายแขง็แรง กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  89



          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  :  การเสริมสร้างสขุภาวะ

เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

          6. ยทุธศาสตร์  :  การสง่เสริมสขุภาพพลานามัย
               6.3 แผนงาน :  การศาสนา  วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพ

11 โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการแขง่ขนักฬีา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

ภายในเขตอ าเภอสีชมพู 100,000     บุคลากรของอบต.หนอง
แดงผู้น าชมุชน

บุคลากรผู้น าหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมท ากจิกรรมรวม
กบัสุขภาพพลานามยัที่
แขง็แรง

กองการศึกษา

12 โครงการอดุหนุนกจิกรรมของกลุ่ม
กฬีาโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมกฬีาของกลุ่มโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ต าบลหนองแดง

โรงเรียน   ๕  แห่ง 100,000    นักเรียน ส่งเสริมการเคารพกติกา
และสุขภาพพลานามยั

กองการศึกษา

13 กจิกรรมการแขง่ขนักฬีา เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียน นักเรียน 75,000      - - - นักเรียน นักเรียนมพีัฒนาการด้าน กองการศึกษา

ทั้ง  ๕  แห่ง สุขภาพพลานามยั

รวม 13  โครงการ 1,975,000 600,000 1,000,000 450,000 0

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า  90



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชมุชนเขา้มามส่ีวน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน เพิ่ม
พื นที่สีเขยีวในต้าบลโดยท้าการปลูกต้นไม้
ในพื นที่สาธาณะ

ประชาชนในต้าบลหนอง
แดงจา้นวน  110  คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา้ร่วม
โครงการจา้นวน  
110  คน

ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวาม
เขา้ใจถงึความส้าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และท้า
ให้เพิ่มพื นที่ป่าไมช้ว่ยลดโลก
ร้อน

ส้านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์ป่าชมุชน  ป่าสงวน ภายในเขตพื นที่ต้าบล 50,000       ป่าชมุชนและ
ป่าสงวน

พื นที่ของป่าชมุชนป่าสงวน
เพิ่มมากขึ น

ส้านักปลัด

3 โครงการปลูกไมผ้ล เพื่อเพิ่มปริมาณไมผ้ลยนืต้นชนิดต่างๆ ภายในเขตพื นที่ต้าบล 70,000      ไมผ้ล ประชาชนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากไมผ้ลยนืต้น

ส้านักปลัด

4 โครงการส้ารวจและจดัท้าแนวเขตพื นที่
สาธารณะประโยชน์

เพื่อส้ารจและจดัท้าแนวเขตพื นที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขตพื นที่ต้าบล 1,100,000   พื นที่สาธารณะ พื นที่สาธารณประโยชน์มี
แนวเขตที่ชดัเจนและป้อง
กนัการบุกรุก

กองชา่ง

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกา้จดั
ขยะมลูฝอยภายในชมุชน

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แกป่ระชาชนในการ
กา้จดัขยะมลูฝอย

หมู่ที่  1-11 60,000      ประชาชน การกา้จดัขยะมลูฝอย
ได้ถกูวธิี

ส้านักปลัด

6 โครงการกอ่สร้างสถานที่คัดแยกขยะ/เตาเผา
ขยะ

เพื่อให้มสีถานที่คัดแยกหรือกา้จดัขยะใน
ชมุขน

หมู่ที่  1-11 2,000,000 ประชาชน การกา้จดัขยะมลูฝอย
ได้ถกูวธิี

ส้านักปลัด

รวม   โครงการ 2,190,000 1,110,000 10,000 10,000 10,000

          ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น  : การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
          7. ยทุธศาสตร์  : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแดง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น  ที่  3  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

               7.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น หน้า 91



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  บ้าน
หนองโก  หมูท่ี ่ 2

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
ภายในหมูบ่้าน จากหน้าบ้าน
นางอ้าพร  ถึงหน้าบ้านนาง
ปณิสา  ระยะทาง  60  เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 พื นทีภ่ายในหมูบ่้านมี
การระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  บ้าน
ซ่งหนองขาม  หมูท่ี ่ 4

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
ภายในหมูบ่้าน จากหน้านาย
สมหมาย ถึงบ้านนายบุญชู 
กองราชา  ระยะทาง  100 
เมตร 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 พื นทีภ่ายในหมูบ่้านมี
การระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 92



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้ บ้าน
โคกจัก๊จัน่ หมูท่ี ่ 5

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยูภายในหมูบ่้าน จากหน้า
บ้านนายสมหมาย สุริยมาศ
ถึงสามแยกไปบ้านนายอุดร  
ระยะทาง  85 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 พื นทีภ่ายในหมูบ่้านมี
การระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ร้านค้าชุมชน  บ้านโพธิช์ัย  
หมูท่ี ่ 10

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวก
สบาย และมีความ
ปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายและมีความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 1 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 1 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง))

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 93



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 2 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 2
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 3 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 3
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 4 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 4
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 5 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 5
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 6 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 6
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 7 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 7 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 94



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

12 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 8 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 8
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 9 เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 9 
  (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 11เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 10
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้  หมูท่ี ่ 11เพือ่ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่ 11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 ร่องระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

16 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองกรองน า้  หมูท่ี ่ 1 -11เพือ่ซ่อมแซมเคร่ืองกรองน า้ด่ืมพร้อม
อุปกรณ์
ส่วนควบต่างๆ

หมูท่ี ่ 1-11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000 เคร่ืองกรองน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูท่ี ่ 1

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยัในการใช้
งานการท้ากิจกรรม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัในการใช้งานการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 95



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

18 โครงการก่อสร้างหอ้งน า้/หอ้งสุขา 
ส้าหรับบุคลากร ศพด.  ต้าบลหนอง
แดง และผู้ปกครอง

เพือ่สร้างหอ้งน า้และหอ้งสุขา ส้าหรับครู
และผู้ปกครองนักเรียน

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

100,000  ความพงึพอใจของผู้มา
ใช้บริการ

บุคลากร ศพด.  ต้าบล
หนองแดง และผู้ปกครองมี
หอ้งน า้ส้าหรับใช้งานอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

19 โครงการขุดลอกคลองข่า  หมูท่ี ่ 5, 8, 10เพือ่ขุดลอกคลองข่า หมูท่ี ่ 5, 8, 10
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

2,400,000 คลองข่า โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกคลองทรายขาว 
หมูท่ี ่ 4, 5, 8, 10

เพือ่ขุดลอกคลองทรายขาว หมูท่ี ่ 4, 5, 8, 10
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

3,200,000    คลองทรายขาว โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

21 โครงการขุดลอกคลองน้อย  หมูท่ี ่ 1,7,9 เพือ่ขุดลอกคลองน้อย หมูท่ี ่ 1,7,9
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

2,400,000    คลองน้อย โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

22 โครงการขุดลอกคลองทรายขาว  หมูท่ี ่ 3 เพือ่ขุดลอกคลองทรายขาว หมูท่ี ่ 3
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

800,000      คลองทรายขาว โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

23 โครงการขุดลอกคลองโสกรัง  
หมูท่ี ่ 2,11

เพือ่ขุดลอกคลองทรายขาว หมูท่ี ่ 2,11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

1,600,000 คลองโสกรัง โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 96



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

24 โครงการก่อสร้างหอ้งสุขา เพือ่สร้างหอ้งสุขาส้าหรับผู้ทีม่าติดต่อ
ราชการ

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000  ความพงึพอใจของผู้มา
ใช้บริการ

อบต.หนองแดงมีหอ้งสุขา
ส้าหรับผู้ทีม่าติดต่อราชการ
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

25 โครงการขยายไฟฟา้แรงสูงหรือแรงต้่า
สู่พื นที่
ทางการเกษตร  หมูท่ี ่ 1-11

เพือ่ขยายไฟฟา้แรงสูงหรือแรงต้่าสู่พื นที่
ทางการเกษตร  หมูท่ี ่ 1-11

หมูท่ี ่ 1-11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

2,000,000 2,000,000 ไฟฟา้แรงต้่าหรือแรงสูง โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างระบบหอประปาถังสูง  
หมูท่ี ่ 6

เพือ่ก่อสร้างหอประปาถังสูง หมูท่ี ่ 6
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

1,300,000 หอประปาถังสูง โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ใหก้ับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัย
ใหก้ับผู้ด้อยโอกาส

ประชาชนใน  อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

100,000      100,000    100,000    100,000    บ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้มี
ทีอ่ยูอ่าศัยทีม่ัน่คง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างแท่นพระพทุธรูป เพือ่ก่อสร้างแท่นพระพทุธรูปของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ  
อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

50,000        แท่นพระพทุธรูป ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 97



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

29 โครงการก่อสร้างทีพ่กัส้าหรับผู้ปกครอง เพือ่ก่อสร้างทีพ่กัส้าหรับผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ  
อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

70,000        ทีพ่กั อ้านวยความสะดวกใหแ้ก่
ภาคประชาชน

กองการศึกษา

30 โครงการต่อเติมทีล้่างจาน เพือ่ต่อเติมทีล้่างจานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ  
อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

40,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมพฒันาการขอศูนย์
พฒัฯเด็กเล็ก

กองการศึกษา

31 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู  หมูที ่2

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู หมูท่ี ่2 จากหน้าบ้านนาง
ปณิสา ถึงบ้านนายวาโย
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 พื นทีภ่ายในหมูบ่้านมี
การระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

32 โครงการวางท่อส่งน า้ประปารอบ
หมูบ่้าน
หมูท่ี ่2

เพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนน า้อุปโภค 
บริโภคของประชาชน ท้าใหม้ีน า้ใช้อย่าง
พอเพยีงและทัว่ถึง

รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน
มีน า้ใช้อย่างพอเพยีงและ
ทัว่ถึง

ประชาชนมีน า้อุปโภค 
บริโภคอย่างพอเพยีง
ตลอดท้งปี  สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
จากภยัแล้งได้

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 98



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

33 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู ่3

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันา

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้ พร้อม
ต่อเติมท่อระบายน า้เสีย หมูท่ี ่ 4

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
จากบ้านนายบุญชู ระยะทาง 
80 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของพื นที่
มีการระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู หมูที ่4

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้ -จาก
หน้าส้านักงาน กศน.ต้าบล
หนองแดง ข้างบ้านนางกัณหา
 ถึงบ้านนายก้าม  ระยะทาง 
79 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของพื นที่
มีการระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 99



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

36 โครงการปรับภมูิทัศน์ภายในหมูบ่้าน
โคกจัก๊จัน่   หมูท่ี ่5

เพือ่ปรับภมูิทัศน์ภายในหมูบ่้าน บริเวณหนองข้างหมูบ่้านโคก
จัก๊จัน่ หมูท่ี ่5
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 50 ของพื นทีม่ี
การปรับภมูิทัศน์

บริเวณภายในหมูบ่้านมี
การปรับภมูิทัศน์

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี ่ 5

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

บริเวณทีส่าธารณะประโยชน์ 
หมูท่ี ่ 5 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู  หมูท่ี ่6

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู จากบ้านนายแก่นตา เติมภู
เขียว  ถึงบ้านนายเข็มเพชร 
และจากบ้านนางชู ถึงบ้าน
นางนาง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของพื นที่
มีการระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 100



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

39 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู  หมูที ่7

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
ภายในหมูบ่้าน จากหน้าบ้าน
นายสมหมาย ถึงหน้าบ้าน
นางสังข์วาลย์  ระยะทาง  70 
เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของพื นที่
มีการระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู ่7

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด   หนา 0.1 ซม
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 101



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

41 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
หมูท่ี ่8

เพือ่ใหอ้าคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน มี
ความมัน่คง
และปลอดภยัอยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้และ
ไม่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
เพือ่ใหอ้าคารมีสภาพทีเ่อื อต่อการใช้งาน
และ
การจัดกิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน
เพือ่ใหอ้าคารมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม
ทีส่่งเสริมการจัดกิจกรรมของหมูบ่้าน

ศาลาประชาคมหมูท่ี ่8
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายและมีความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

42 โครงการวางท่อระบายน า้ภายในหมูบ่้าน
หมูท่ี ่ 9

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบ
ท่อระบายน า้

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 60 ของพื นที่
มีการระบายน า้ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 102



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

43 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูท่ี ่ 10

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลานตลาดนัด
หมูท่ี ่10   
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างรั วรอบสนามกีฬาของ
หมูบ่้าน  หมูท่ี ่ 10

เพือ่ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของ
ทางหมูบ่้าน   และเพือ่แสดงแนวเขตทีดิ่น
ทีช่ัดเจนของพื นที่

เพือ่ก่อสร้างรั วรอบบริเวณ
สนามกีฬาของหมูท่ี ่10   
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร้อยละ 80 ของทรัพย์สิน
ไม่มีการสูญหาย

 มีแนวเขตทีดิ่นทีช่ัดเจนของ
หมูบ่้าน สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของหมูบ่้านไม่ให้
สูญหายได้

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  อาคาร
หอประชุมของ อบต.หนองแดง

เพือ่ปรับปรุงสถานทีส้่าหรับการจัดงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน

ปรับปรุงอาคาร/หอประชุม 1
 แหง่
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 อาคาร/หอ้งประชุมมี
ความพร้อมส้าหรับการ
จัดงานและโครงการ
ต่างๆ

อบต.หนองแดงมีสถานที่
พร้อมส้าหรับการจัด
ประชุมครงการ งาน และ
กิจกรรมของหน่วยงาน

กองช่าง

46 โครงการวางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ หมูท่ี ่ 10เพือ่วางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ หมูท่ี ่ 1
  (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 103



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

47 โครงการวางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ  หมูท่ี ่ 9เพือ่วางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ หมูท่ี ่ 9 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

48 โครงการวางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ  หมูท่ี ่ 10เพือ่วางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ หมูท่ี ่ 10
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อระบายน า้ โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

49 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือ
ปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี ่ 4

เพือ่เปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือปรับปรุง
ระบบประปา

หมูท่ี ่ 4
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อเมนต์ประปาหรือ
ระบบประปา

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

50 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือ
ปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี ่ 5

เพือ่เปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือปรับปรุง
ระบบประปา

หมูท่ี ่ 5
  (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อเมนต์ประปาหรือ
ระบบประปา

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

51 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือ
ปรับปรุงระบบประปา  หมูท่ี ่ 11

เพือ่เปล่ียนท่อเมนต์ประปาหรือปรับปรุง
ระบบประปา

หมูท่ี ่ 11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

250,000 ท่อเมนต์ประปาหรือ
ระบบประปา

โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

52 โครงการขยายไฟฟา้ส่องสว่าง  หมูท่ี ่ 1-11เพือ่ขยายไฟฟา้ส่องสว่างภายใน หมูท่ี ่1-11
  (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

1,100,000 1,100,000 ไฟฟา้ส่องสว่าง โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 104



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

53 โครงการก่อสร้างระบบหอประปาถังสูง 
หมูท่ี ่ 11

เพือ่ก่อสร้างหอประปาถังสูง หมูท่ี ่ 11
  (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

1,300,000 หอประปาถังสูง โครงสร้างพื นฐานพฒันา
มากขึ น

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายในเขตพื นทีต้่าบลหนอง
แดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)
(ตามแบบของส่วนโยธา)

2,500,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยปฐมมีสถานที่
เรียน
ทีไ่ด้มาตรฐาน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชเพือ่ใช้ประกอบพธิีกรรมทางศาสนา หมูท่ี ่ 4
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

600,000    ศาลา ประชาชนในเขตพื นทีใ่ช้
ประกอบพธิีกรรม

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหเ้ยาวชน  ประชาชนได้มีพื นทีไ่ว้
ส้าหรับออกก้าลังกาย

หมูที ่ 1
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000    ลานกีฬา เยาวชน  และประชาชนได้มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหเ้ยาวชน  ประชาชนได้มีพื นทีไ่ว้
ส้าหรับออกก้าลังกาย

หมูที ่ 4
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000    ลานกีฬา เยาวชน  และประชาชนได้มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหเ้ยาวชน  ประชาชนได้มีพื นทีไ่ว้
ส้าหรับออกก้าลังกาย

หมูที ่ 5
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000    ลานกีฬา เยาวชน  และประชาชนได้มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 105



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

59 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพือ่ใหเ้ยาวชน  ประชาชนได้มีพื นทีไ่ว้
ส้าหรับ
ออกก้าลังกาย

หมูที ่ 11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

300,000    ลานกีฬา เยาวชน  และประชาชนได้มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง

กองช่าง

60 โครงการวางงท่อระบายน า้แบบเต็มใบ
ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองแดง  หมูท่ี ่ 1

เพือ่ท้าการวางงท่อระบายน า้แบบเต็มใบ
ภายในหมูบ่้าน  บ้านหนองแดง  หมูท่ี ่ 1

มีการวางงท่อระบายน า้แบบ
เต็มใบภายในหมูบ่้าน  บ้าน
หนองแดง  หมูท่ี ่ 1 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

250,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันติสุข   หมูท่ี ่ 6

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันติสุขหมูท่ี่6
 รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.หนองแดง 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวก
สบาย และมีความ
ปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัในการใช้งานการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

62 อุดหนุนไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ้าเภอชุมแพ เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
ทางการเกษตร และภายในหมูบ่้าน

หมูท่ี ่ 1-11
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการขยายเขตไฟฟา้

การกระจายความเจริญออก
สู่พื นทีก่ารเกษตร

กองช่าง/ไฟฟา้
ส่วนภมูิภาค
อ้าเภอชุมแพ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 106



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

63 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู บ้านหนองโก  หมูท่ี ่ 2
(จากบ้านนายวาโย  คงโพธิน์้อย ถึง
บ้านนายอากาศ ขา้ชัยภมูิ)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้แบบตัวยู บ้านหนองโก  
หมูท่ี ่ 2  ระยะทาง  58  เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร่องระบายน า้แบบตัวยู
 ระยะทาง  58     เมตร

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น
สามารถป้องกันน า้ท่วมขังได้

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู บ้านหนองโก  หมูท่ี ่ 2
(จากนายอากาศ  ขา้ชัยภมูิ ถึงบ้านนาย
โชค  ยังเลาะ)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้แบบตัวยู บ้านหนองโก  
หมูท่ี ่ 2  ระยะทาง  80  เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000  ร่องระบายน า้แบบตัวยู
 ระยะทาง  80     เมตร

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น
สามารถป้องกันน า้ท่วมขังได้

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านหนองทุม่  หมูท่ี ่ 3
(ถัดจากศาลาเอนกประสงค์หลังเดิม)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่ใหม้ีอาคารทีม่ีสภาพเหมาะแก่การใช้
งานในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
หนองทุม่  หมูท่ี ่ 3
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ศาลาเอนก ประสงค์ 
จา้นวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัในการใช้งาน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 107



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

66 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยูพร้อมท่อ คสล. บ้านหนองทุม่ หมูท่ี่3 
(จากบ้านนายหยก ค้าโคก  ถึงวัดเกาะ
แก้ว)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้แบบตัวยู บ้านหนองทุม่ 
หมูท่ี่3 ระยะทาง  140  เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร่องระบายน า้แบบตัวยู 
ระยะทาง  140  เมตร

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น
สามารถป้องกันน า้ท่วมขังได้

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้พร้อม
บ่อพกั บ้านซ่งหนองขาม   หมูท่ี ่ 4 
( จากบ้านนางวรรณพนัธ์  มาดี ถึงบ้าน
นายสุวรรณ์  พลพมิพ์)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้แบบตัวยู บ้านซ่งหนอง
ขามหมูท่ี ่ 4 ระยะทาง  100  
เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ร่องระบายน า้ ระยะทาง
  100     เมตร

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น
สามารถป้องกันน า้ท่วมขังได้

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้พร้อม
บ่อพกั บ้านซ่งหนองขาม หมูท่ี ่ 4 
 (จากบ้านนายนิพนธ์  แก้วค้าแดง  ถึง
บ้านนางกัลยา  ท่าผา)  

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
เพือ่ระบายน า้ออกจากพื นทีชุ่มชนป้องกัน
น า้ท่วมภายในชุมชน

โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น า้แบบตัวยู บ้านซ่งหนอง
ขามหมูท่ี ่ 4 ระยะทาง 150 
เมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ร่องระบายน า้ ระยะทาง
  150       เมตร

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น
สามารถป้องกันน า้ท่วมขังได้

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 108



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

69 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ตลาดนัดชุมชน) บ้านโคกจัก๊จัน่
 หมูท่ี ่5
(บริเวณตลาดนัดชุมชนแหง่เดิม)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณตลาดนัดชุมชน 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณตลาดนัด
ชุมชน จา้นวน 1 แหง่

โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน
 บ้านสันติสุข  หมูท่ี ่ 6
(จากบ้านนายบุญช่วย สุธรรม์)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
เพือ่ระบายน า้ออกจากพื นทีชุ่มชนป้องกัน
น า้ท่วมภายในชุมชน

ย้ายถังน า้ประปาไปตั งยังทีใ่หม่
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ความพงึพอใจของ
ประชาชน

น า้ประปามีความสะอาด 
และเพยีงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง  บ้าน
โพธิท์อง  หมูท่ี ่ 7
(บริเวณ โรงสีในชุมชน)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

ก่อสร้างหอประปาถังสูง 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

350,000 หอประปาถังสูงจา้นวน 
 1 แหง่

น า้ทีใ่ช้ในการอุปโภค 
บริโภคมีความสะอาดและ
เพยีงพอต่อการใช้งานของ
ประชาชนในพื นที่

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขาม  หมูท่ี  8
( ณ ศาลาเอนกประสงค์)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านหนองขาม หมูท่ี ่8 
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จา้นวน 1 แหง่

โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 109



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

73 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพธิช์ัย  หมูท่ี ่10
(บริเวณลานคอนกรีตเดิม)

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณบ้านโพธิช์ัย  หมู่
ที ่10
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

150,000 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 จา้นวน 1 แหง่

โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน
เพือ่ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

200,000 อาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีการปรับปรุง/
ต่อเติม

อาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีการพฒันาในด้าน
โครงสร้างพื นฐาน

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงจอดรถ
ภายใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแดง

เพือ่ก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงจอดรถภายใน
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแดง

อบต.หนองแดง
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

300,000 โรงจอดรถ โรงจอดรถเพยีงพอส้าหรับ
บริการประชาชน

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น  หมูท่ี ่ 5 เพือ่ก่อสร้างฝายน า้ล้น หมูท่ี ่ 5
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

600,000 ฝายน า้ล้น โครงสร้างพื นฐานมีการ
พฒันามากขึ น

กองช่าง

77 โครงการวางท่อระบายน า้แบบเต็มใบ
ภายในหมูบ่้านบ้านหนองแดง  หมูท่ี ่1

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอก
พื นทีป่้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝน
ด้วยระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายใน
หมูบ่้าน บ้านหนองแดง หมูท่ี่1
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

250,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 110



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

78 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้รอบ
หมูบ่้าน  บ้านหนองโก  หมูท่ี ่ 2

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้ภายใน
หมูบ่้าน บ้านหนองโก  หมูท่ี ่2
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู  
บ้านหนองทุม่  หมูท่ี ่ 3

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้พร้อม
บ่อพกั
และขยายพื นทีถ่นน  บ้านซ่งหนองขาม 
 หมูท่ี ่4

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้พร้อม
บ่อพกัและขยายพื นทีถ่นน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัว
ยู  
พร้อมฝาปิด  บ้านโคกจัก๊จัน่  หมูท่ี ่ 5

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 111



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

82 โครงการก่อสร้างร่องระบายน า้คอนกรีต
เสริมเหล็กแบบตัวยู  พร้อมฝาปิด บ้าน
โพธิช์ัย  หมูท่ี ่ 10

เพือ่ระบายน า้จากพื นทีชุ่มชนออกนอกพื นที่
 ป้องกันน า้ท่วมโดยการรวบรวมน า้ฝนด้วย
ระบบท่อระบายน า้

ก่อสร้างร่องระบายน า้แบบตัวยู
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

400,000 จา้นวนพื นทีภ่ายใน
หมูบ่้านมีการระบายน า้
ทีดี่ขึ น

มีระบบระบายน า้ทีดี่ขึ น กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านหว้ยโจด  หมูท่ี ่11

เพือ่ใหอ้าคารอเนกประสงค์หมูบ่้าน มี
ความมัน่คงและปลอดภยัอยูใ่นสภาพทีใ่ช้
การได้และไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
เพือ่ใหอ้าคารมีสภาพทีเ่อื อต่อการใช้งาน
และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน
เพือ่ใหอ้าคารมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของหมูบ่้าน

ศาลาประชาคมหมูท่ี ่8
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัในการใช้งานการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านหว้ยโจด  หมูท่ี ่11

เพือ่ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ี
สภาพทีเ่อื อต่อการใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของหมูบ่้าน

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหว้ยโจด  หมู่
ที ่11 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน ได้รับความ
สะดวก
สบาย และมีความ
ปลอดภยั
ในการใช้งานการท้า
กิจกรรม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและมีความ
ปลอดภยัในการใช้งานการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันของ
ประชากรในหมูบ่้าน

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 112



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น    :   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          8. ยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบ     ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  ที ่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชือ่มโยงโอกาสจากกลุม่ประเทศอนุภาคลุม่น้ าโขง  

               8.1 แผนงาน :  เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

85 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพือ่ก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

100,000    โรงเก็บของศูนย์ฯ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของสูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

86 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกองช่าง)

500,000    ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของสูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

รวม  86  โครงการ 20,610,000 13,050,000 4,900,000 3,000,000 9,250,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน่ หนา้ 113



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพืน้หรือ
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
15,000 บีทีย ู จ านวน  1 เคร่ืองๆละ 
24,000 บาท

24,000 กองคลัง

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

จัดซ่ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับ
งานเก็บเอกสารทัว่ไป จ านวน   1 
เคร่ืองๆละ 3,200  บาท

3,200 กองคลัง

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี  จ านวน  1 เคร่ือง
เคร่ืองละ  17,000

17,000 กองคลัง

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท

5,000 กองคลัง

5 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง

จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  1 ตู้
ตู้ละ  5,500 บาท

5,500 กองคลัง

6 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens  จ านวน  1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 30,300 บาท

30,300 ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  116



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือพัดลมไอน้ า พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน  2  ชุด ชุดละ 30,000  บาท

60,000 ส านักปลัด

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดขนาด
 60x180x75 cm
จ านวน 15 ตัว ตัวละ 1,400 บาท

21,000 ส านักปลัด

9 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จ านวน  1  ชุดๆละ 16,000 บาท

16,000 ส านักปลัด

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือกล้องติดหน้ารถยนต์ 
จ านวน  5 ตัว ตัวละ 2,000 บาท

10,000 ส านักปลัด

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิดLED ชนิด Network แบบที ่1
จ านวน   2 เคร่ือง เคร่ืองละ 7,900 บาท

15,800 ส านักปลัด

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่าง

จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน  จ านวน  3  ตัว
ตัวละ 2,000

6,000 กองช่าง

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์         
    คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED
 สี แบบ Network จ านวน  1 เคร่ือง  
เคร่ืองละ  10,000 บาท

10,000 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  117



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จ านวน  1  ชุดๆละ 16,000 บาท

16,000 กองการศึกษาฯ

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง  เคร่ือง
ละ  5,900  บาท

5,900 กองการศึกษาฯ

16 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-
หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 11,400 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่3

11,400 กองการศึกษาฯ

17 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่
 (แบบโยก-เดินสลับเท้า)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,900บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 3

19,800 กองการศึกษาฯ

18 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบ
จักรยานล้อเหล็กนัง่ตรง)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,400บาทเพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 3

18,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  118



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

19 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบโยก
จ านวน  2 ชุด ชุดละ 9,400บาท  เพือ่
ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่3

18,800 กองการศึกษาฯ

20 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 10,800 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่3

10,800 กองการศึกษาฯ

21 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยก
ลูกน้ าหนักเท้าคู่)จ านวน  1 ชุด ชุดละ 
9,800บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 3

9,800 กองการศึกษาฯ

22 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเสาคู่)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 10,400บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 
หมูท่ี ่3

20,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  119



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

23 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ
บิดเอวคู่)จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,900
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่3

17,800 กองการศึกษาฯ

24 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิด
เอวเด่ียว) จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,600
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่3

17,200 กองการศึกษาฯ

25 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ส านักปลัด

เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์จ านวน 4  เคร่ือง เคร่ือง
ละ 700 บาท

2,800 ส านักปลัด

26 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-
หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 11,400 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่5

11,400 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  120



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

27 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่
 (แบบโยก-เดินสลับเท้า)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,900บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 5

19,800 กองการศึกษาฯ

28 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบ
จักรยานล้อเหล็กนัง่ตรง)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,400บาทเพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 5

18,800 กองการศึกษาฯ

29 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบโยก
จ านวน  2 ชุด ชุดละ 9,400บาท  เพือ่
ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่5

18,800 กองการศึกษาฯ

30 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 10,800 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่5

10,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  121



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

31 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยก
ลูกน้ าหนักเท้าคู่)จ านวน  1 ชุด ชุดละ 
9,800บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 5

9,800 กองการศึกษาฯ

32 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเสาคู่)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 10,400บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 
หมูท่ี ่5

20,800 กองการศึกษาฯ

33 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ
บิดเอวคู่)จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,900
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่5

17,800 กองการศึกษาฯ

34 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิด
เอวเด่ียว) จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,600
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่5

17,200 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  122



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

35 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-
หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 11,400 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่8

11,400 กองการศึกษาฯ

36 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่
 (แบบโยก-เดินสลับเท้า)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,900บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 8

19,800 กองการศึกษาฯ

37 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบ
จักรยานล้อเหล็กนัง่ตรง)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,400บาทเพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 8

18,800 กองการศึกษาฯ

38 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบโยก
จ านวน  2 ชุด ชุดละ 9,400บาท  เพือ่
ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่8

18,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  123



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

39 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 10,800 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่8

10,800 กองการศึกษาฯ

40 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยก
ลูกน้ าหนักเท้าคู่)จ านวน  1 ชุด ชุดละ 
9,800บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 8

9,800 กองการศึกษาฯ

41 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเสาคู่)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 10,400บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 
หมูท่ี ่8

20,800 กองการศึกษาฯ

42 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ
บิดเอวคู่)จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,900
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่8

17,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  124



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

43 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิด
เอวเด่ียว) จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,600
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่8

17,200 กองการศึกษาฯ

44 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-
หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 11,400 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่10

11,400 กองการศึกษาฯ

45 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่
 (แบบโยก-เดินสลับเท้า)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,900บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 10

19,800 กองการศึกษาฯ

46 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา(แบบ
จักรยานล้อเหล็กนัง่ตรง)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 9,400บาทเพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 10

18,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  125



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

47 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบโยก
จ านวน  2 ชุด ชุดละ 9,400บาท  เพือ่
ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่10

18,800 กองการศึกษาฯ

48 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ าหนัก)
จ านวน  1 ชุด ชุดละ 10,800 บาท  
เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์ หมูท่ี ่10

10,800 กองการศึกษาฯ

49 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยก
ลูกน้ าหนักเท้าคู่)จ านวน  1 ชุด ชุดละ 
9,800บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี่
 10

9,800 กองการศึกษาฯ

50 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเสาคู่)จ านวน  2 ชุด 
ชุดละ 10,400บาท เพือ่ติดต้ังไว ้ณ 
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ 
หมูท่ี ่10

20,800 กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  126



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ  ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา

51 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ
บิดเอวคู่)จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,900
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่10

17,800 กองการศึกษาฯ

52 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ให้ประชาชน  เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ได้ออกก าลังกายอยา่งทัว่ถึง

จัดซ้ืออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก(แบบบิด
เอวเด่ียว) จ านวน  2 ชุด ชุดละ 8,600
บาท  เพือ่ติดต้ังไว ้ณ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมูท่ี ่10

17,200 กองการศึกษาฯ

0 390,900 438,400 0 0รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จงัหวัดขอนแกน่ หน้า  127



๑๒๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผน พัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้   

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๑๒๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  



๑๓๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

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

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



๑๓๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

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

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๓๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๓๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๑๓๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

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

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.   
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
คมนาคม 

        
  

๒. การพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ 

        
  

๓.  การพัฒนา
สังคม 

        
  

๔.  การพัฒนา
การเมืองการ
ปกครอง 

        
  

5. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

        
  

6. การส่งเสริม
สุขภาพพลานามัย 

        
  

7. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

8. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

        
  

รวม           

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 



๑๓๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแลง้  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต และ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และพบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
 



๑๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   

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


