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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
****************************************************************************************************** 

ส่วนที ่ 1    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 บ้านหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านแฮด ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ 7 กม.   พ้ืนที่ทั้งหมด  ประมาณ 
45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,281 ไร่  ซ่ึงมีอาณาเขตติดกับต าบลอ่ืนดังนี้ 

    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
    ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลโคกส าราญอ าเภอบ้านแฮด 
 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ   
        สภาพที่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ร้อยละ  3.10  ประมาณร้อยละ  50   ของพ้ืนที่ทั้งหมด   
 

1.3   ลักษณะภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้งได้รับอิทธิพล 

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส 
และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาว เริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
มกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.4 องศาเซลเซียส 

      
1.4    ลักษณะของดิน   

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินทราย  ดินร่วน   ดินเหนียว   พ้ืนที่ลาดจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก 
เพ่ือท าการเกษตรด้วยการปลูกอ้อย  มันส าปะหลัง  และข้าวไร่  
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   
- มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหล่ผ่าน ได้แก่ ล าห้วยม่วงไหลผ่านบ้านหนองแซง  ระยะทาง  5  ก.ม. 

และ  ล าห้วยภูเหล็กไหลผ่านบ้านขามป้อม บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า    ระยะทาง  10   ก.ม. 
- พ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทาน 
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
-   ในพ้ืนที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ 

          -   มีป่าชุมชนและป่าช้าสาธารณะ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ไม่รกทึบ  
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
      เขตการปกครองจ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  
      ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7  และผู้ปกครอง  มี      7    หมู่บ้าน    มีผู้ปกครองตาม 

กฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี  พ.ศ.  2475         ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง ต าแหน่ง 

1 บ้านหนองแซง นายสุทธิศักดิ์   โยธาทูน ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านขามป้อม นายธเนตย์   ชัยกล้า ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านหนองเต่า นายเสถียร  สุพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านสว่างพัฒนา นายสมาส  ศรียา ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านห้วยม่วง นายประสิทธิ์  เสนาเสถียร ก านันต าบล 
6 บ้านขอนสัก นายปัญญา  สาพูงา ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านหนองแซง นางอ าพร  พรมป้อ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน  7 หมู่บ้าน  หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้าจะมีผู้บริหารท้องถิ่นจ านวน 1 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 2 
คน 
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3. ประชากร 
    3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

- ประชากรทั้งสิ้น  5,173  คน  แยกเป็นชาย  2,560  คน  หญิง 2,613  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  
115  คน  / ตารางกิโลเมตร  

ประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 

 
ชื่อบ้าน 

จ านวนประชากร 
จ านวนหลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บ้านหนองแซง 
บ้านขามป้อม 
บ้านหนองเต่า 
บ้านสว่างพัฒนา 
บ้านห้วยม่วง 
บ้านขอนสัก 
บ้านหนองแซง 

264 
416 
467 
135 
427 
527 
324 

263 
449 
489 
138 
429 
533 
312 

527 
865 
956 
273 
856 

1,060 
636 

147 
281 
258 
97 

211 
273 
169 

 รวม 2,560 2,613 5,173 1,436 
     3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร ชาย หญิง รวม 
ช่วงเยาวชน  ต่ ากว่า 18 ป ี 578 527 1,105 
ช่วงอายุ  18  - 60 1,633 1,755 3,388 
ผู้สูงอายุ  มากกว่า 60 348 328 676 
รวม 2,559 2,610 5,168 

    3.3  จ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ 
 ชาย หญิง รวม 
สัญชาติไทย 2,559 2,610 5,169 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย 1 3 4 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 1 3 4 

รวม 2,560 2,613 5,173 
 * ข้อมูลต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด ของเดือน กันยายน  พ.ศ.2559 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา   โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5  แห่ง  

โรงเรียนประถมศึกษา 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ขามป้อมประชานุกูล 13 8 6 10 8 14 8 67 
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 30 13 14 10 17 10 13 107 
บ้านหนองเต่า 19 9 6 7 8 15 14 78 
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ ารุง 28 12 15 16 15 17 18 121 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

หนองแซงวิทยาคม 17 6 5 5 10 9 6 16 9 14 97 
   
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     2   แห่ง ได้แก่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง  จ านวนเด็กเล็ก   97   คน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    วัดชัยมงคล  บ้านห้วยม่วง  จ านวนเด็กเล็ก   36    คน 
ข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ อบต.หนองแซง และเด็กเล็ก  ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ.2559 

 
4.2    สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน    1         แห่ง 
-   สถานพยาบาลเอกชน จ านวน  - แห่ง 

 4.3  อาชญากรรม 
  - 
 

4.3   ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดยังคงเฝ้าคอยระวังท้ัง  7  หมู่บ้าน 
 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
    -     

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

- มีถนนลาดยางเชื่อม 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองเต่า  ไป บ้านหนองแซง ไป บ้านขามป้อม 
 และมีถนน คสล.   เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ได้แก่ 
           -   บ้านหนองแซง  ไป  บ้านห้วยม่วง 
           -  บ้านขามป้อม  ไป บ้านขอนสัก 
           -  บ้านสว่างพัฒนา ไป บ้านหนองเต่า 
           -  บ้านขอนสัก  ไป  บ้านห้วยม่วง 

 5.2  การไฟฟ้า 
- จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       จ านวน   1,436     ครัวเรือน 
-  จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   จ านวน    -       ครวัเรือน 
-  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ   100 .00   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
- ไฟฟ้าทางสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง  จ านวน ประมาณ  300  จุด และได้ครอบคลุมถนนทุกสาย 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริการส่วนต าบลหนองแซง 
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 5.3  การประปา 

มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  7   หมู่บ้าน 
 
 5.4  โทรศัพท์ 
  -  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนเป็นส่วนใหญ่ 
  -   ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน 
  
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดคือไปรษณีย์บ้านไผ่  ตั้งที่อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ห่างจากต าบล
หนองแซง ประมาณ  17  กิโลเมตร 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  เช่น  ท าไร่  ท านา ท าสวน  
 เลี้ยงสัตว์   เป็นต้น   ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง    
 แบ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกดังนี้ 
 

ล าดับที่ การเพาะปลูก ประมาณจ านวน
ไร ่

     ร้อยละ 

1. อ้อยโรงงาน 11,016 42.36 
2. มันส าปะหลัง 3,529 13.57 
3. ข้าวนาปี 9,485 36.48 
4. ข้าวไร ่ 1,000 3.84 
5. มะม่วง 500 1.92 
6. กล้วย 120 4.61 
7. หม่อน 50 0.19 
8. ยูคาลิปตัส 300 1.15 

ร ว ม พื้ น ที่ ท า ก า ร เ ก ษ ต ร                           
จ านวน   

26,000   100 

 
 6.2 การประมง 
  เกษตรประมง  คือ การเลี้ยงปลานิล  ปลาช่อน  ปลาหมอ  ในบ่อ  ส าหรับบริโภคเองและจ าหน่าย  
 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์  คือ การเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด ในทุกหมู่บ้าน 
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 6.4 การบริการ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อร้าน 
จ านวน(แห่ง) 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 

1 ร้านขายของช า 10 10 10 3 8 11 6 58 
2 ร้านตัดผม 1 - - - - - - 1 
3 อู่ซ่อมรถ 2 1 - - 1 1 1 6 
4 ปั๊มน้ ามัน(รวมปั้มหลอด)และก๊าซ   1 2 - - - 1 - 4 
5 โรงสีข้าว                 3 1 1 2 2 4 1 14 
6 โรงเลี้ยงไก่ 1 - - - - - - 1 
7 ร้านอินเตอร์เน็ต 2 - - - - - - 2 
8 ร้านตัดผ้า - - - 1 - - - 1 
 รวม 20 14 11 6 11 17 8 87 

 
 

6.5  การท่องเที่ยว 
ต าบลหนองแซงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
- วัดป่าไทรงาม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองเต่า หมู่ที่  3  มีต้นไทรเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีน้ าล้อมรอบ 

บริเวณต้นไทรมีความร่มรื่นสวยงาม  มีการรักษาสุขภาพด้วยการอบสมุนไพร 
- สวนป่ามะม่วงตั้งอยู่ที่บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ที่ 4  เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรซึ่งมีผลผลิตเป็น 

มะม่วงนอกฤดูกาลสร้างรายได้ให้แก่นายบุญส่วน  แก้วไพทูรย์  เกษตรกรดีเด่นด้านพืชสวนระดับประเทศ  เป็นที่ศึกษา
ดูงานของผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเป็นประจ าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอ 
 

6.6   อุตสาหกรรม 
   ต าบลหนองแซงไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

6.7    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-  กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ 1 กลุ่ม 
-  กลุ่มทอผ้า   1 กลุ่ม 
- กลุ่มทอเสื่อ  1 กลุ่ม 
-  กลุ่มข้าวไร่  1 กลุ่ม 
 

6.8    แรงงาน 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  80  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา  

 ไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง  ไร่ข้าวโพด ปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ข้อมูลทั่วไป 

หมู่บ้าน/ชุมชน  ชาย หญิง ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 
บ้านหนองแซง หมู่  1 269 256 144  4,100 
บ้านขามป้อม   417 442 275  4,250 
บ้านหนองเต่า    467 483 252  4,281 
บ้านสว่างพัฒนา   131 135 93  2,800 
บ้านห้วยม่วง    417 417 202  4,250 
บ้านขอนสัก   533 544 263  4,400 
บ้านหนองแซง หมู่ 7 317 307 166  4,200 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
       ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ท านา) 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
บ้านหนองแซง หมู่  1  0 0 144 2,500 5,500 
บ้านขามป้อม   0 0 247 1,000 5,600 
บ้านหนองเต่า    0 0 70 2,500 5,500 
บ้านสว่างพัฒนา  0 0 22 2,500 5,500 
บ้านห้วยม่วง  0 0 170 2,500 5,500 
บ้านขอนสัก   0 0 263 3,000 5,500 
บ้านหนองแซง หมู่ 7  0 0 166 3,500 5,500 
 
    ข้อมูลด้านการเกษตร (ท าไร่) 

หมู่บ้าน 

ข้าวโพด นาข้าว มัน อ้อย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

บ้านหนองแซง 
หมู่ 1 

4 1,000 3,500 - - - 20 9,000 14,000 3 2,000 5,000 

บ้านขามป้อม - - - - - - 240 2,000 10,000 15 2,000 4,000 
บ้านสว่างพัฒนา - - - - - - 15 2,000 1,000 15 5,000 6,000 
บ้านหนองแซง 
หมู่ 7 

5 600 1,000 - - - 160 2,000 2,500 150 4,000 5,500 

บ้านขอนสัก - - - 245 1,500 2,000 250 2,000 2,700 240 5,000 6,000 
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    ข้อมูลด้านการเกษตร (ท าสวน) 
 

หมู่บ้าน 
ยางพารา 

จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 
บ้านหนองแซง หมู่ 7 3 5,000 6,000 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  
แหล่งน้ าธรรมชาติ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แม่น้ า 0 0 0 0 
ห้วย/ล าธาร 0 2 0 2 
คลอง 0 0 0 0 
หนองน้ า/บึง 0 0 0 0 
น้ าตก 0 0 0 0 
 
 
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
แก้มลิง 0 0 0 0 
อ่างเก็บน้ า 0 1 0 1 
ฝาย 0 0 0 0 
สระ 0 7 0 7 
คลองชลประทาน 0 0 0 0 
 

7.4    ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ ากิน ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
บ่อบาดาลสาธารณะ 7 0 7 0 0 
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 7 0 7 0 0 
ประปาหมู่บ้าน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

0 0 7 7 0 

ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

7 0 7 0 0 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 7 0 7 0 0 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ     สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีดังนี้ 

   -    วัด  รวม   6     แห่ง 
1.วัดสุมังคลาราม   บ้านหนองแซง 
2.วัดจุมพร       บ้านขามป้อม 
3.วัดธรณีธงชัย    บ้านหนองเต่า 
4.วัดสว่างวราราม    บ้านสว่างพัฒนา 
5.วัดชัยมงคล      บ้านห้วยม่วง 
6.วัดบูรพาราม    บ้านขอนสัก 

-  ส านักสงฆ์  รวม   3    แห่ง   
  1.ส านักสงฆ์ ป่าอุทุมพรเทพนิมิตร      บ้านขามป้อม 
  2.ส านักสงฆ์ ป่าไทรงาม       บ้านหนองเต่า 
  3. ส านักสงฆ์ป่าพนาราม      บ้านห้วยม่วง 

-  โบสถ ์ รวม   -     แห่ง 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - เดือนมีนาคม  งานบุญข้าวจี่ 
  - เดือนเมษายน  งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  และ สรงน้ าพระ 
  - เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  งานบุญบั้งไฟ 
  - เดือนตุลาคม  งานบุญข้าวสาก 
 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -  การจักสานไม้ไผ่    และ การทอผ้าพ้ืนเมือง  ลายเกร็ดเต่า 

-   ภาษาอีสานเป็นภาษาพูดประจ าท้องถิ่น 
 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -  กลุ่มอาชีพทอผ้าลายเกร็ดเต่า   บ้านหนองเต่า หมู่ 3    
  -  กลุ่มอาชีพข้าวกล้องอินทรีย์  และน้ าข้าวกล้องงอกเพ่ือสุขภาพ บ้านหนองแซง หมู่ 1และ 7 
  -  กลุ่มอาชีพจักสานด้วย ต้นกก  ไม้ไผ่ และวัสดุอ่ืน บ้านขอนสัก หมู่ 6    
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
        แหล่งน้ าที่ส าคัญต่างๆ  เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

1.  สระน้ าอนุสรณ์  เนื้อท่ี  4 ไร่  บ้านหนองแซง  หมู่ที่  1   
2.  หนองไกรสรกุล  เนื้อที่  5  ไร่  บ้านขามป้อม  หมู่ที่  2 
3.  สระฮ่อมหาด  เนื้อที่  7  ไร่  บ้านหนองเต่า  หมู่  3 
4.  สระหนองเต่า  เนื้อที่ 5 ไร่  บ้านหนองเต่า  หมู่ที่ 3 
5.  หนองผักหนาม  เนื้อที่  6  ไร่  บ้านหนองเต่า  หมู่ที่  3 
6.  สระหนองผือ  เนื้อที่  8  ไร่  บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ที่  4 
7.  สระอ้อมแก้ว  เนื้อท่ี 5 ไร่  บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่  5 
8.  อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง-ขอนสัก  เนื้อท่ี  6  ไร่  บ้านห้วยม่วง หมู่ที่  5 
9.  หนองฝายใหม่  เนื้อท่ี  5   ไร่  บ้านขอนสัก  หมู่ที่ 6 
10.  สระสมบูรณ์  เนื้อที่  12  ไร่  บ้านขอนสัก  หมู่ที่  6 
11.  สระสีทองพรมสิน  เนื้อที่  8  ไร่  หมู่ที่  7   
12.  ล าหว้ยม่วงไหลผ่านบ้านหนองแซง  ระยะทาง  5  ก.ม. 
13.  ล าหว้ยภูเหล็กไหลผ่านบ้านขามป้อม บ้านหนองแซง บ้านหนองเต่า  
        ระยะทาง  10   ก.ม. 

 
 9.2 ป่าไม้ 

       1. ป่าชุมชนโคกหินหร่อง   เนื้อท่ี  545  ไร่   บ้านหนองแซง หมู่ที่  1 
        2. ป่าชุมชนโคกไม้งาม   เนื้อท่ี  225  ไร่  บ้านขามป้อม หมู่ที่  2 
        3. ดอนปู่ตา  เนื้อที่  20  ไร่  บ้านขามป้อม หมู่ที่  2  
        4. ป่าช้าสาธารณะ   เนื้อที่  106  ไร่  บ้านขามป้อม  หมู่ที่  2 
        5. ป่าช้าสาธารณะ  เนื้อท่ี  102  ไร่  บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 
                 6. ท าเลเลี้ยงสตัว์  เนื้อท่ี   101  ไร่   บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 
 
 9.3 ภูเขา 
  - ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา - 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ป่าไมท้ี่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -  2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมายังอยู่ในสภาพที่ 
ตกต่ า แต่ไม่กระทบ ต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลจะมีรายได้ตามท่ีประมาณการรายรับไว้ซึ่ง
จะสามารถท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

    ประจ าปี  2557  รวมทั้งสิ้น         25,920,438.73          บาท   
    ประจ าปี  2558  รวมทั้งสิ้น         21,877,171.32           บาท(รวมเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป) 
    ประจ าปี  2559   รวมทั้งสิ้น        21,773,213.26  บาท 
1. รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน/ แผนงาน จ่ายจริง 
ปี 2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

จ่ายจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ
รายจ่ายปี 2560 

1  ด้านบริหารงานทั่วไป (ยอดรวม) 8,681,820.47 7,586,651.14 9,127,208.44 9,953,059 
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,549,430.47 7,472,561.14 9,003,076.44 9,733,059 
(2) แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
132,390    114,090.00 124,132 220,000 

     (3)  แผนงานบริหารงานคลัง - - - - 
1 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 (ยอดรวม) 
6,755,567.84 6,737,352.70 5,453,655.01 8,882,788 

(1) แผนงานการศึกษา 4,106,528.04 4,237,955.44 3,689,326.70 6,293,374 
(2) แผนงานสาธารณสุข 296,707    132,500 123,856 580,200 
(3) แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ - - 5,000 71,000 
(4) แผนงานเคหะและชุมชน 1,411,138.80 1,863,887.26 1,286,068.31 1,138,214 
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 
609,329     288,690 149,890 520,000 

(6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

331,865     214,320 199,514 280,000 

3  ด้านเศรษฐกิจ  (ยอดรวม) 3,201,009 4,405,080.50 3,891,645 2,870,000 
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
2,995,000 4,074,120 3,665,000 2,470,000 

(2) แผนงานการเกษตร 206,009 330,960.50 226,645 400,000 
(3) แผนงานการพาณิชย์ - - - - 

4  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  (ยอด 1,254,076.62 1,252,327.82 1,134,066.53 8,141,753 
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รวม) 
(1) แผนงานงบกลาง 1,254,076.62 1,252,327.82 1,134,066.53 8,141,753 

รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายทั่วไป 19,892,473.93 19,981,412.16 19,606,574.44 29,847,600 
     แผนงานการพาณิชย์  (งบเฉพาะ
การ) 

- - - - 

รวมรายจา่ยทั้งสิ้น 19,892,473.93 19,981,412.16 19,606,574.44 29,847,600 
 
 
2.รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 

ด้าน/ แผนงาน 
จ่ายจริง 
ปี 2557 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

จ่ายจริง 
ปี 2559 

1.  รายจ่ายงบกลาง 1,254,076.62 1,252,327.82 1,134,066.53 
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 5,234,020.64 5,691,406.18 5,795,234.91 
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 825,635.00 1,026,840 1,294,087.22 
4.หมวดค่าตอบแทน 5,835,685.02 349,712 321,251 
5.หมวดค่าใช้สอย - 3,032,618.23 3,333,303.05 
6.หมวดวัสด ุ - 1,614,205.70 1,674,308.96 
7.หมวดค่าสาธารณูปโภค 204,299.65    174,891.27 140,143 
8.หมวดเงินอุดหนุน 1,809,000.00 2,277,800.96 2,062,180.31 
9.หมวดค่าครุภัณฑ์ 3,910,040    294,190 171,000 
10.หมวดค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง - 4,267,420 3,681,000 
11.หมวดรายจ่ายอื่น 819,535 - - 
รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
ทั่วไป 

19,892,473.93 19,981,412.16 - 

9.หมวดเงินเฉพาะการ (การพาณิชย์) -  - 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 19,892,473.93 19,981,412.16 19,606,574.98 

 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2557  -   
2560  ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  -  2560  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแซง  สามารถตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2559     ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมามีดังนี้ 
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 1.2.1  เชิงปริมาณ 
  1.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2557 – 2560) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน 2556  โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 82  โครงการงบประมาณ 
24,294,000   บาท 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติได้ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     16 8 
2.ด้านเศรษฐกิจ 8 7 
3.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 39 22 
4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 
5.การบริหารราชการและการบริการ 15 12 

รวม 82 52 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30  
กันยายน 2556  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 8,817,780 
บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2557 ก าหนดไว้ 82 โครงการปฏิบัติได้ 
จริง  42  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51 

 
2.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2558 – 2560) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน 2557 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 122  โครงการงบประมาณ 
39,450,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติได้ 
1.การพัฒนาการเกษตรและการตลาด 9 5 
2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 6 3 
3.การพัฒนาปศุสัตว์และประมง 3 1 
4.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

35 27 

5.ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 26 26 
6.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 2 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 35 23 
รวม 122 77 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 30  
กันยายน 2557  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน   77     โครงการ งบประมาณ 
9,627,824 บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2557 ก าหนดไว้    122 โครงการปฏิบัติ 
ได้จริง  53  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  43 

 
2.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2559 – 2561) 
โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน  2558  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 116  โครงการงบประมาณ   
31,567,550   บาท 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ปฏิบัติได้ 
1.การพัฒนาการเกษตรและการตลาด    10 5 
2.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 5 1 
3.การพัฒนาปศุสัตว์และประมง 3 1 
4.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

27 20 

5.ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 57 31 
6.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4 1 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 10 8 
รวม 116 67 

 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 17  
กันยายน  2558  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน             โครงการ งบประมาณ บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2557 ก าหนดไว้    116 โครงการปฏิบัติ 
ได้จริง  45  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  39 
 

1.2.2  เชิงคุณภาพ 
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมีจ านวนโครงการพัฒนาก่อสร้างถนน  ขยายเขตประปา  

ไฟฟ้า  หลายโครงการท าให้ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย 
 
 
 
 



15 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแก่สภานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
   1.การก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง  และการ
ปรับปรุงซ่อมแซมทุกสายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
   2.การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า ส าหรับการอุปโภค – บริโภคให้กับประชาชนโดยการขุดเจาะ
ประปาบาดาล  ก่อสร้างหอถังน้ าประปา ส าหรับหมู่บ้าน 
   3.การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในต าบลเพ่ือให้ความสะดวกและความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของประชาชน 
   4.การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านๆ ให้กับประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.2  ผลกระทบ 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ไม่ได้ผลกระทบจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
 3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 
     โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง มีผลสัมฤทธิ์ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติปานกลางเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานในแผนพัฒนามีจ านวนโครงการมากแต่สามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย
เป็นเพราะงบประมาณมีจ านวนจ ากัดและยังมีโครงการที่ของบประมาณประมาณสนับสนุนแต่การของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นไปค่อนข้างยาก แต่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงยังคงต้องเร่งพัฒนาทุกๆด้านเพ่ือให้
น าไปสู่สังคมยุคใหม่และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าให้ทัน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20   ปี 
 วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจ าชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบ 
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูอยางมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกัน
ในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนม
นุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานค
วามม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จ าเปนจะตองมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเปนจะตองก าหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสู 
การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน 
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ 
สรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจ าชาติ “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยดูีกินดีสังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง 
การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
  (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้  ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตร 
     ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา  
     SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง 
    ความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
    วิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย   
    เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5)พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
     อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ดา้นความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชารัฐ  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
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 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึน้ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 

1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per  

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
           2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

    (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

          3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
    (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

          4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
    (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
    (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

          5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

             (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ภาคพ่ึงพาการเกษตรสูง เปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิที่ส าคัญ แตสภาพพ้ืนที่แหงแลง มีระบบ 
ชลประทานนอย และประสิทธิภาพการผลิตต่ า สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวต่ า อยางไรก็ตาม การมีท่ีตั้งอยูกลาง 
กลมุประเทศอนุภาคลุมแมน้ าโขง และมีบริการพื้นฐานดีจึงเอ้ือตอการพัฒนาความรวมมือทางดานการคา  
การลงทุน และการทองเที่ยวกับเพ่ือนบาน จึงไดก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ยุทธศาสตรดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
เปาประสงคเพ่ือใหการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ของภาคมีมูลคามากขึ้นและขยายตัวในระดับสูง
ใกลเคียงกับประเทศ สามารถสรางงานและรายไดใหเกิดข้ึนในภาคและบรรเทาปัญหา ความแตกตางดานรายไดและการ
อพยพแรงงาน 
 
แนวทางการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
(1) ยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร 

โดย (1) ปรับโครงสรางการผลิตไปสูพืชและปศุสัตวที่มีมูลคาเพ่ิมสูง 
(2) สงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน (น้ าอูน หนองหวาย ล าปาวล าตะคอง) เป
นเขตเกษตรกาวหนาผลิตสินคามูลคาสูง ทุงกุลารองไหและทงุสัมฤทธิ์
เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก พ้ืนที่ตอนกลางและตอนล
างเปนแหลงผลิตพืชพลังงาน ตอนบนแถบชายโขงและตอนลางเป
นแหลงผลิตยางพารา สมุนไพร ไมยืนตน และปศุสัตว สนับสนุน
การท า clustering ภาคเกษตร เชนเกษตรอินทรียขาวหอมมะลิและ
เกษตรปลอดสารพิษ (4) ผลิตเมล็ดพันธุดีใหพอกับความตองการโดย
ใชศูนยผลิตพันธุขาวชุมชน  

(4) สงเสริมผลิตสินคาปลอดภัย เนน Value Creation และสงเส
ริมระบบราคาเปนตัวควบคุมคุณภาพของสินคา 
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(5) พัฒนาแหลงน้ าในเขตอีสานบนกลุมจังหวัดอุดรธานีและอีสานลางกลุมนครราชสีมา 
และอุบลราชธานีใหเต็มศักยภาพ (7) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม   โดย (1) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตโดยใชมาตรการภาษี (2) เรงพัฒนา Motor Way สายบางปะอิน-นครราชสีมา. และ EWEC (3) 
ปรับปรุงระบบ Logistic พัฒนารถไฟรางคู (กทม-นคราชสีมา –ขอนแกน)สนับสนุนเอกชนตั้งเขตอุตสาหกรรม และ ICD 
หรือ CY และ Distribution Center ที่ ขอนแกน นครราชสีมา และมุกดาหาร (4) สนับสนุน Industrial Clustering 
อาทิ 

- นครราชสีมา-ขอนแกน-ชัยภูมิเปนพื้นที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องแตงกาย 
- นครราชสีมา-ขอนแกน เปนพื้นที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อิเลคทรอนิกสและซอฟตแวร 
- นครราชสีมา-ขอนแกน-กาฬสินธ-ุอุดรธานีเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทดแทน 

(5) สงเสริม SMEs ใชกองทุนรวมลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต(6)เรงศึกษาวิจัยพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมแปรรูป(ขาว ออย มัน สมุนไพร)ใหมีคุณภาพและหลากหลายสงเสริมการสรางbrand ของทองถิน่ให
จังหวัดออกใบ certificate of origin (7) รวมมือกับโรงงานฝกอบรมทักษะวิชาชีพ และตั้งสถาบันสรางความพรอมกอน
เขาสูระบบการท างาน และศูนยบมเพาะผูประกอบการในภูมิภาค 
(3) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว โดย (1) ฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีสภาพสมบูรณเรงศึกษา
และสราง Story เปนภาพยนตรใหเห็นความเปนมา ความยิ่งใหญ และความส าคัญของแหลงทองเที่ยว พรอม Studio 
โดยสงเสริมให 

- ขอนแกน-กาฬสินธุ-อุดรธานีเปนศูนยทองเที่ยวกอน 
   ประวัติศาสตร (ซากไดโนเสารบานเชียง) 
- นครราชสีมา-ชัยภูม-ิเลย เปนศูนยทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
   (ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เขาใหญ  
- บุรีรัมยเปนศูนยทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
- อุบลราชธาน- ีมุกดาหาร-หนองคาย เปนฐานการทองเที่ยว 
   เชื่อมโยงกับเพื่อนบาน 
- รอยเอ็ด-มหาสารคาม-นครพนม เปนแหลงทองเที่ยว 
   เชิงศาสนา 

 
(2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใหไดตาม 25 มาตรฐาน

ของการทองเที่ยว (3) จัดภูมิทัศนชุมชนโดยรอบพิพิธ
ภัณฑและสถานที่ทองเที่ยวใหเหมาะ 

(3) รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานท าการทองเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลก(หลวงพระบาง-บานเชียง-เว-นครวัด) และ 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ(น้ าตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง สี่พันดอน) (5) สงเสริมสินคาทางการทองเที่ยวใหมๆ เชน 
การทองเที่ยวเชิงแสวงบุญ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาชาวบาน 
(4) การเพ่ิมศักยภาพการคาและการประกอบธุรกิจ โดยมีองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เปนแกนกลาง
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสงเสริม อ านวยความสะดวกแกปญหาการประกอบธุรกิจการคา การลงทุน 
(5) รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน โดย (1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานของเมืองหลักชายแดน
ใหเอ้ือตอการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน อาทิWarehouse, Truck Terminal สะพานขาม
โขงท่ีนครพนม (2) พัฒนาสนามบินสะหวันนะเขตรวมกับเพ่ือนบานเพ่ือใชรวมกันแบบ Domestic ของไทย (3) รวมมือ
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ทางวิชาการ และท ายุทธศาสตรการคา การลงทุน และการทองเที่ยวแบบทวิภาคี (ไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา) (4) เรงรัด
การด าเนินงาน GMS VISA,Single Window Inspection และ Contract Farming และปรับระบบการตรวจปลอยคน
และสินคาใหรวดเร็ว (5) สงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน การกอสราง Distribution Center ที่มุกดาหาร (6) 
สงเสริมการพัฒนาเมืองแฝด (Twin Cities / Sister Cities) อาทิหนองคาย-เวียงจันทรนครพนม-ค ามวน มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต ชองเม็ก-ปากเซ ชองสะง า-อัลลองเวง และชองจอม-ภูส าโรง 
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางคนใหมีคุณภาพ 
เปาประสงคเพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรูเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพไดอยางมีคุณภาพ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาเปนพลังทางเศรษฐกิจของภาค 
แนวทางการพัฒนา 

(1) เสริมสรางความรู  (1) ยกมาตรฐานโรงเรียนตกเกณฑทุกแหง โดย
พัฒนาคุณภาพครูปรับหลักสูตร สื่อการสอนอินเตอรเนทเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเฉพาะหนองบัวล าภูและชัยภูมิ (2) สนับสนุนใหเด็กนอกระบบ 2.2 แสนคน 
โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดนครราชสีมา กลุมอุดรธานีและกลุมอุบลราชธานีได
เรียน และจัดทุนการศึกษาใหกับเด็กยากจน (3) 
 สงเสริมใหอปท.รวมจัดการศึกษาในพ้ืนที่ (4) สงเสริมการเรียนสายอาชีพให
มากขึ้นในทุกจังหวัด และทักษะการใชภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร(5) 
จัดใหมีหลักสูตรทองถิ่นเสริมโดยเชื่อมโยงกับปราชญชาว 
บานและขยายเครือข่ายปราชญชาวบานใหครอบคลุมเพ่ือสรางการเรียนรูพ่ึงพา
ตนเอง (6) จัดการศึกษานอกระบบใหมีมาตรฐาน 
(2) พัฒนาสุขภาวะ: (1) รณรงคการดูแล ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ
ตนเอง ใหออกก าลังบริโภคอาหารปลอดภัย ลดการแพรเชื้อ HIV           (2) 

พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการดูแลสุขภาพในพ้ืนที่มีอัตราตายทารกและมารดาสูง และมีผูปวยธาลัสซีเมียมาก (3) 
พัฒนาคุณภาพบริการดานสาธารณสุขกระจายแพทยบุคลากร และเครื่องมือใหทั่วถึง (4) พัฒนาระบบสง 
ตอผูปวยใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุมจังหวัดมุกดาหาร 

(4) สรางคุณธรรม: (1) สรางวินัย คานิยมรับผิดชอบตอสวนรวมตั้งแตวัยเด็ก และสนับสนุนกิจกรรมยกยองคน 
เสียสละเพ่ือสังคม (2) สงเสริมการพึ่งตนเองหรือพ่ึงพากันเองและการใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรงเผยแผ
แกนศาสนา น าระบบ บาน วัด โรงเรียน มาชวยดูแลสังคม และขยายเครือขายปราชญชาวบานและน าภูมิปญา 
ทองถิ่นมาปรับใช 3) สนับสนุนใหมีระบบ Social Sanction และใหชุมชนรวมจัดการความสงบเรียบรอยในชุมชน ฟ
นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
    (5)ยกระดับคุณภาพชีวิต: (1) จัดบริการตามเกณฑพ้ืนฐานคุณภาพชีวิต 10 ประการ ใหทั่วถึง และใหอปท.  
สรางประปาหมบูานใหครบอีก 9,924 แหง (2) จัดใหมีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมของครอบครัว (3) สรางระบบ
สวัสดิการสังคมใหทั่วถึงโดยสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นใหเขามารวมกันจัดสวัสดิการดูแลคนในชุมชน และบริการ
การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแขง็ 
เปาประสงค  เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหาร แกปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของ 
ครัวเรือน มีสัมมาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน 
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แนวทางการพัฒนา 
(1) สรางชุมชนใหเขมแขง็ โดย (1) สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนรวมกันแกปญหาของชุมชน (2) พัฒนาต

อยอดผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (3) สนับสนุนความรูและเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับ Position ที่
ชุมชนก าหนด (4) สนับสนุนใหมีการออมเพ่ือตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชน (5) สงเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (6) สงเสริมสถาบันทางสังคม(บาน วัด โรงเรียน) ใหท างานรวมกัน 

(2) สรางสภาพแวดลอมของสังคมใหนาอยู โดยสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและบังคับใชกฎระเบียบ
อยางเทาเทียมในชุมชนเพ่ือสรางธรรมาภิบาล 

(3) สนับสนุนการท างานรวมกันระหวาง อปท. และชุมชน ผานกระบวนการท าแผนชุมชน 
(4) สงเสริมให ้อปท. สรางแหลงรายไดเพิ่ม นอกเหนือจากเงินอุดหนุนเพ่ือใหพ่ึงตนเองได 
(5) สรางศักยภาพและโอกาสการมีงานท าใหคนระดับฐานรากโดย (1) พัฒนาแหลงน้ าและถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมใหมากขึ้น (2) สงเสริมการท าเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรียการปลูกไมยืนตนในไรนา (3) 
จัดสรรสิทธิท ากิน ในที่ดิน 1-2 ไร ใหเกษตรกรยากจนไรที่ดินเพื่อท าเกษตรประณีต (4) ฝกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น
ทั้งในเกษตรและนอกการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 4: ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ 
เปาประประสงค  เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับมาชุมชื้น อุดมสมบูรณดวยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งดิน 
น้ า ปาไมที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

(1) เรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาใหได ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค เนนพื้นที่ 
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานีเลย และสกลนคร โดย (1) สนับสนุนการปลูกปาในพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมปาชุมชน  
ที่สปก.ตามเงื่อนไขการปลูกไมยืนตน และท่ีนาเกษตรกร (2) ควบคุมดูแลพ้ืนที่ปาอนุรักษและปาสงวนรวมกับชุมชนเพ่ือ
ใหผืนปาฟนตัวตามธรรมชาติ (3) สนับสนุนการสรางฝายชะลอน้ าหรือฝายชุมชื้นตามแนวพระราชด าริในพ้ืนที่ 
ตนน้ า(เลย สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี) (4) ประกาศตั้งปาอนุรักษเพ่ิมเพ่ือใหมีเปาหมายด าเนินการชัดเจน (5) 
ใหความรูที่ถูกตองแกชุมชนในการดูแลใชประโยชน 

(2) ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ าโดยตั้งกรรมการของชุมชนเขามาชวยดูแลรวมกับภาครัฐ 
(3) พัฒนาแหลงน้ าและระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ โดย (1) ปรับปรุงแหลงน้ าเดิมและจัดหา 

แหลงน้ าใหม อีก 7.1 ลานไร ตามท่ีกรมชลประทานระบุและสระน้ าในไรนา (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โดยการวางแผนและจัดการลุมน้ าอยางบูรณาการทั้งระบบ ใหทุกภาคีมีสวนรวมบริหารจัดการ มีเครือขาย 
เฝาระวังของชุมชนริมน้ า (3) ศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ าในทุกระดับเพ่ือใชประโยชน 
ตอไป  
 
 
 
 
 

 (4) ฟนฟูดิน ยับย้ังการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โดย (1) สงเสริมท าเกษตร
อินทรีย ใหความรูในการใชที่ดินเพ่ือปองกันการแพรกระจายดินเค็ม (3) สงเสริมการปลูกพืชคลุมดินในพ้ืนที่ 23.8 
ลานไร โดยเฉพาะพ้ืนที่ดินเค็มแถบนครราชสีมา ชัยภูมิมหาสารคาม อุดรธานี(4) ใหความรูที่ถูกตองกับชุมชนเกี่ยวกับ
การเผาวัสดุเกษตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรฯ  และสงเสริมโรงไฟฟาชีวมวลในชุมชน 
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(5) เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษโดยสงเสริมทุกภาคีรวมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

(6) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรใหทันสมัย ถูกตอง ชัดเจน โดยเฉพาะแผนที่ 1 ตอ 4000 
 
 
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด) 

มีศักยภาพการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคา และบริการ เนื่องจากตั้งอยูกลางภาค และมีบริการพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกครบ โดยเฉพาะดาน Logistic มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพและสาย E-W Economic 
Corridor พาดผาน มีสถานการศึกษาและศูนยราชการจ านวนมาก และเปนICT City และมีศักยภาพการพัฒนาดานการ
ผลิตการเกษตรโดยเฉพาะขาวหอมมะลิเนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญของทงุกุลารองไหอยูในกลุมนี้ และยังมีพ้ืนที่ชลประทาน
ขนาดกลาง และใหญหลายแหง อาทิชลประทานล าปาว ที่กาฬสินธุหนองหวายที่ขอนแกน และชลประทานรอยเอ็ด 
นอกจากนี้ยังมีศักยภาพการพัฒนาดานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) เนื่องจาก 
เปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่ส าคัญ คือ ออย และมันส าปะหลัง และมีโรงงานผลิต Ethanol ขอตั้งในพ้ืนที่นี้จ านวนมาก และ
มีศักยภาพการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยหลักของภาค มีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และ
สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญอยูเปนจ านวนมาก สามารถสงเสริมใหเปนศูนยกลาง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภาคไดและมีแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตรที่นาสนใจ จึงควรมีทิศทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

(1) ควรใหความส าคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และ
การลงทุนของภาค อาทิเขตอุตสาหกรรม ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Services) Container Yard หรือ 
Inland Container Depot และ ระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ควรเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือลดปญหาอุทกภัย และใชพ้ืนที่ชลประทานใหเกิด 
ประโยชนมากที่สุด ดวยการท าเกษตรกาวหนาที่ผลิตสินคามูลคาสูง อาทิเมล็ดพันธุพืช พันธุปลา ไมดอก พืชผัก และให
ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณคา(Value Creation) ในการผลิตขาวหอมมะลิดวยการยกมาตรฐาน
การผลิตสูสินคาปลอดภัย มี Brand ส าหรับขาวหอมมะลิ 

(3) ควรเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) อาทิการจัดระบบ Contract Farming ที่
เปนธรรมแกเกษตรกรและเจาของโรงงาน และการจัด Zoning ส าหรับมันส าปะหลัง และออยโรงงาน ควบคูกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร 

(4) ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร (ภูเวียง และภูกมุขาว) ใหมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
และสรางการมีสวนรวมใหกับนักทองเที่ยวไดสัมผัสกระบวนการขุดคน 
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แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี   ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
                      อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE) 
    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 

  
    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

  
    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

  
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี 2560 - 2564 

      วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของ  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

      พันธกิจ 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 
   และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 
    และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล และเกิด 
    ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
   ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

         เพ่ือการแข่งขัน-ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร์ 44 แนวทาง การพัฒนา 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

          1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
   1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้ 
                           มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
   1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
                           แบบมีส่วนร่วม 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

      ครบวงจร 
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร 
      และการลดอุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

   2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
   2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
   2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 

 2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา 
       ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ตลาด ทางระบาย  
       การก าจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ 
       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศ 
       วัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ 
       และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 
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 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง 
       ศักยภาพของประชาชน 

     3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน  กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี 
       เห็นคุณค่าตนเองและสังคม 
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะ 
       ประชาชนในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 

 4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและ 
        ยั่งยืน 

    4.2  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และ 
                                       มีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
    4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสงแวดล้อม 
    4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 

 4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตาม 
        ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ยืนประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคณุภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน 
       การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ 
        นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ 
      ปฐมภูมิ 

   6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง 
      กับการดูแลสุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมลฐาน  ู (อสม) และพัฒนารูปแบบการ 
      บริการประชาชน 
 6.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่และพัฒนาระบบ 

                            การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
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กองสาธารณสุขฯ 
(น.บ.ห.งานสาธารณสุข ๖) 

-งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ 
       เยาวชน 
7.2 อนุรักษ์สบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

                           ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

   7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์การลงทนและการท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 

                           การประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5 แนวทาง ดังนี้ 

 8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
 8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ 
       ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

   8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
      ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 “ หนองแซงสิ่งแวดล้อมดี   มีสังคมน่าอยู่  การเกษตรแบบยั่งยืน  ยึดหลักธรรมาภิบาล ” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
      ที่ยั่งยืน 
6.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 2.3  เป้าประสงค์ 
    1.ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนใน  
              พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น  

           2.ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความสุข 
        3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ดูแลด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการสังคม และมี
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ี      ยั่งยืนควบคู่ท้องถิ่น ตลอดไป 

            4.  การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
             5.  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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            6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
2.4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
การพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
 

1.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.ผลิตภัณฑ์ OTOP ต าบลมีขายตามท้องตลาด 
3.กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องผลผลิตทาง
การเกษตรมีเพ่ิมข้ึนและได้ราคาดี 
4.ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการ
และฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 1.จ านวนประชาชนมีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ 
การอาชีพของท้องถิ่น 
2.จ านวนประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม 
 

การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

1.ร้อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
3.ร้อยละของสถานที่ออกก าลังกาย 
4.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
5.จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
6.จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

1.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละอุบัติเหตุลดลง 
3.จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน้ า  สะพาน และทางเท้า 
4.ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
5.จ านวนป้ายจราจรที่ติดตั้ง 
6.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ 
7.จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 
 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1.จ านวนประชาชนที่มีส่วนรว่มสร้าง
จิตส านึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 

2.จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน 
3.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
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4.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น 

6.จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 

     7.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
และการให้บริการ 
3.จ านวนผู้มีส่วนรว่มตามกระบวนการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.4  ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
การพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้ภาคการค้า 

การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
1.ชุมชนเข้มเข็ง 
2. ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
3. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 
 

การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

1.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 2.  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
3.  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    เป็นคนดี    มี
คุณภาพ   มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน  และมี
คุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมฐานความรู้ 
4.  ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณค่า
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชน  สังคม  มีความ
สมานฉันท์และสันติสุข 
5.  ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล     ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  ความสงบเรียบร้อย 
และความสงบสุขของประชาชน 
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่น 
3. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมต าบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย  
ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
4. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่
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 สมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้
ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้  ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อม
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบล 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
2.ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
3.ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.สร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุก
ภาคส่วน 
 

 
 
2.6  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
2.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3. ด าเนินงานตามแนวทาง “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
4. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

            5. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น 

        6. ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
อันดีงามตลอดจนรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
             7. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอนุรักษ์ให้ยั่งยืน       
             8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนา
แบบบูรณาการและยั่งยืน 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา  อันเป็นรากฐานต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงจึง
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
      ที่ยั่งยืน 
6.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าหนองแซงด้วย SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Strength) 
 1. ต าบลหนองแซงเป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร/พลังงานทดแทนที่ส าคัญ ได้แก่ 

-  ปลูกมันส าปะหลัง   ปลูก  3  รูปแบบ    พ้ืนที่     3,600    ไร่ 
                     -   ปลูกอ้อย ปลูก 3 รูปแบบ  พ้ืนที่  15,000  ไร่ 

          -  ปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร   พื้นที่  1,700  ไร่  ผลผลิต   380 กก./ไร่ 
          -  ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองและเบอร์ 4  พื้นที่  230  ไร่    ผลผลิต 1  ตัน/ไร่ 
          -  ปลูก น้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย  75 %  พันธุ์หนัง 25 %   ของครัวเรือน 
          -   เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบรามัน  80 % บราซิล 20%     ของครัวเรือน   3  ตัว / ครัวเรือน 
          -  เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  80 % ของครัวเรือน (20ตัว/ครัวเรือน)  ราคา 80 บาท/ตัว 

               2.  ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  หลายกลุ่ม  มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์และกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
ได้แก่      1.  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด 

           2.   ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวไร่  สมาชิก  210  ราย  รายละ 4 ไร่  ผลิต 380 กิโลกรัม/ไร่ 
                  รวม  319,200  กิโลกรัม 
           3.   ศูนย์เรียนรู้มะม่วงส่งออก ม.1,ม.2,ม.3,ม.4   จ านวน   20   ราย 
  4.   กลุ่มทอเสื่อกก  30 % ของครัวเรือน 

                5.  กลุ่มจักสาน (พลาสติก,ไพหญ้า,ไผ่) 
                     6.  กลุ่มปลูกหญ้าแฝก  ม.1,ม.7  จ านวน    37  ครัวเรือน 

           7.  กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม ทุกหมู่บ้าน บ้านละ  35   ราย 
                 8.  กลุ่มข้าวกล้อง ม.7    จ านวน  11   คน (ท าด้วยมือ) 
                9.   กลุ่ม อสม.     จ านวน    93  ราย 
               10.  กลุ่มสตรี   จ านวน    900    ราย 

    3.  ต าบลหนองแซง   มีล าห้วยม่วงไหลผ่านบ้านหนองแซงหมู่ 1 หมู่ 7 และบ้านห้วยม่วงหมู่  5    
ระยะทาง   5   กิโลเมตร  และล าห้วยภูเหล็กไหลผ่านบ้านขามป้อม หมู่ 2  บ้านหนองแซง หมู่ 7 และ 
บ้านหนองเต่า หมู่  3    ระยะทาง  10  กิโลเมตร  เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถน าน้ าขึ้นมาเพ่ือการอุปโภค  
บริโภค  และการเกษตรได้    
      4.   ต าบลหนองแซง   มีภูมิประเทศที่สวยงาม  มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์   

    ได้แก่  -    ป่าชุมชนหินหร่อง   เนื้อท่ี  545  ไร่   บ้านหนองแซง หมู่ที่  1 
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                  -   ป่าชุมชนโคกไม้งาม   เนื้อท่ี  225  ไร่  บ้านขามป้อม หมู่ที่  2 
      5.การแข่งขันกีฬามินิมาราธอน  จัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเต่า  10 กิโลเมตร 2 ประเภท ชาย/
หญิง  12  รุ่น  (500   ราย)     จัดการแข่งขันเป็นประจ าทุกปี 

    6.การทอผ้าเกล็ดเต่าด้วยมือ  บ้านหนองเต่า     จ านวน    35   ราย 
    7.ประเพณีลอยกระทง  เดือน 12   
    8.โรงเรียนในฝัน(สีเขียว) โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม,โรงเรียนห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์,โรงเรียนขอนสัก

รัฐราษฎร์บ ารุง 
           9. เกษตรกรมีสระน้ าประจ าไร่นา  90 % / ครัวเรือน 

10.นวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองแซง 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. งบประมาณทางด้านการพัฒนามีน้อย 
2.เทคโนโลยีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
3.ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 4.  ประชาชนยังมีรายได้ต่ า 
 5.ขาดตลาดที่เป็นธรรมในการขายผลผลิตและไม่มีการประกันราคาผลผลิต 
 6.เป็นสังคมชุมชนชนบทแต่ยัง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

7.  สภาพดินในการเกษตรเป็นดินไม่อุ้มน้ า ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้นาน 
8.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

          9. เยาวชนติดเกมส์ร้านอินเตอร์เน็ต 
10.  มีชุมชนที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนบริเวณเกาะราชสามัคคีอัน    เป็นเหตุแห่งการอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   
11. ผู้ปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนที่น าลูกหลานไปศึกษา   สถาบันการศึกษาในเมือง 
12.ขาดปัจจัยในการผลิตทางการเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

 13. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน 
โอกาส (Oppotunity) 

1. นโยบายของรัฐมีการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่าน   จ านวน 1 สาย สามารถ 

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 
4.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่สามารถท าการเกษตรได้  เช่น ปลูกอ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง 
5. มีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  นายบุญส่วน   แก้วไพฑูรย์  อยู่ในพ้ืนที่ต าบลซึ่งเป็นปราชน์ชาวบ้านแห่งอ าเภอ
บ้านแฮด 
6. มีสินค้าที่ข้ึนชื่อของจังหวัด คือ มะม่วง  โชคอนันต์ ซึ่งมีแหล่งผลิต อยู่ที่ บ้านสว่างพัฒนา  

หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
7.ด้านการตลาดส่งออกมะม่วงมีสูง (น้ าดอกไม้สีทอง) ญี่ปุ่น,เกาหลี,จีน (เขียวเสวย) เวียดนาม,สิงค์โปร, 

มาเลเซีย,กัมพูชา 
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ภัยคุกคาม  (Threat) 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ 
2.ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
3. มีภัยธรรมชาติที่ประสบเป็นประจ าทุกปี  เช่น ภาวะฝนแล้ง และวาตภัย 
4.ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่คงที่  ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
5.ภาวะขาดแคลนน้ าหน้าฤดูแล้ง ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรในพ้ืนที่ 
6.  คู่แข่งทางการตลาดสูงขึ้น 
7. อาชญากรรมมากข้ึน 
8.  การสื่อสารด้านภาษาเมื่อเข้าสู่อาเซียน 
9. ขาดความรู้ในการตลาด 
10.  กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอาชีพขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลและการ
ประท้วงของกลุ่มต่างๆ 
 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
- 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  พ.ศ.2561-2564 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร 
ดาน 

ความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเสริม 
สรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรดานการ 
สรางโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทยีมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอม 

ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที 12 
 (พ.ศ.2560-2564) 
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ด้านความ
มั่นคง 

 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมภิ
บาลในภาครัฐ 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 
 

ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

การพัฒนาเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

การ
ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ผลิต    ภาคการเกษตร 

 

พัฒนาและเสริมสร้างความพร้อม

ของพืน้ที่ในการส่งเสรมิการลงทุน 

 

การพัฒนาระบบการบรหิารงาน

กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชือ่มโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน 

การพัฒนาการบริหารภาครฐั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 
 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

 การพฒันา
การศกึษาและ
ศักยภาพพลเมอืง 
 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนา อย่าง
ย่ังยืน 
 

การพัฒนาการ
เกษตรย่ังยืน 

การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 

การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้เขม้แข็ง
และพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชน 
 

การพัฒนาการ
บริหารภาครฐั 
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             3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ต่อ) 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  พ.ศ.2561-2564 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. 

 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
การตลาด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านอาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ของประชาชนใน          
พื้นที่เพิ่มขึ้น  
 

 ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและการบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมอย่าง            
ทั่วถึง 
 
 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่
ดี ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
และมีขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีที ่     
ยั่งยืนควบคู่ท้องถิ่น 
ตลอดไป 
 
 

 การได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคมีความ
สะดวกและเสมอภาค 
 
 

 ส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณาการและมี
ส่วนร่วม 
 
  
 

ส่งเสริมและสนับ 
สนนุการประกอบ
อาชีพและการรวม 
กลุ่มอาชีพของ
ประชาชน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 

ด าเนินงานตาม
แนวทาง “ 
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ” 
 

พัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่ มีสิ่งแวดลอ้มที่ดี  
สะอาด  สวยงาม  
และปลอดภยั 
 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้ 
มาตรฐาน เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน  
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระบบการศึกษาและ
การสาธารณสุข 
ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอนุรักษ์ให้
ยั่งยืน       

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ตลอดจนภาคส่วน
อื่น ๆ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน  แผนงาน
ส่งเสริม
การเกษตร 
 

 แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศกึษา 
 

 แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 

 แผนงาน
สงเคราะห ์

 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 แผนงาน
รักษา 
ความสงบ
ภายใน 
 

 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

 แผนงาน
บริหาร 
งานทั่วไป 
 

 แผนงาน 
งบกลาง 
 

ผลผลติ/โครงการ  ผลผลิต/ 
โครงการ 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 
 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านอาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ของประชาชนใน          
พื้นที่เพิ่มขึ้น  
 

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้  ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 
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3.4   แผนพังยุทธศาสตร์   ( STRATEGIC MAP ) 
แบบ ยท.02 

       วสัิยทัศน์ 
หนองแซงสิ่งแวดล้อมดี   มีสังคมน่าอยู่ 

การเกษตรแบบยั่งยืน  ยึดหลักธรรมาภิบาล 

      ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
การตลาด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

      เป้าประสงค์ 

 

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่
ดี ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
และมีขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีที ่     
ยั่งยืนควบคู่ท้องถิ่น 
ตลอดไป 
 
 

 การได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภคมีความ
สะดวกและเสมอภาค 
 
 

 ส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณาการและมี
ส่วนร่วม 
 
  
 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมด้านอาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ของประชาชนใน          
พื้นที่เพิ่มขึ้น  
 

 ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้  ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุข 
 
 

 ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ส่งเสริมและสนับ 
สนุนการประกอบ
อาชีพและการรวม 
กลุ่มอาชีพของ
ประชาชน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 

ด าเนินงานตาม
แนวทาง “ 
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ” 
 

พัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่ มีสิ่งแวดลอ้มที่ดี  
สะอาด  สวยงาม  
และปลอดภยั 
 

พัฒนาการคมนาคม
ขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให้ได้ 
มาตรฐาน เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน  
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระบบการศึกษาและ
การสาธารณสุข 
ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอนุรักษ์ให้
ยั่งยืน       

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ตลอดจนภาคส่วน
อื่น ๆ 

 แผนงาน
ส่งเสริม
การเกษตร 
 

 แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงาน
การศกึษา 
 

 แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 
 

 แผนงาน
สงเคราะห ์

 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 แผนงาน
รักษา 
ความสงบ
ภายใน 
 

 แผนงาน
สาธารณสุข 
 

 แผนงาน
บริหาร 
งานทั่วไป 
 

 แผนงาน 
งบกลาง 
 

 กลยุทธ์ 

 แผนงาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

 

5.การ
พัฒนาการ
เกษตรย่ังยืน 
 

1.การพัฒนาการ
เกษตรและ
การตลาด 
 

ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
ด้านอาชีพ
และรายได้
เฉลี่ยต่อคน
ต่อปีของ
ประชาชน
ในพื้นที่
เพิ่มขึ้น  
 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% จ านวน
กิจกรรมการ
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร 
-รายได้
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมและ
สนับ 
สนนุการ
ประกอบ
อาชีพและ
การรวม 
กลุ่มอาชีพ
ของ
ประชาชน 
 

1.ปลูกพืชอินทรีย์
ในท้องถิ่น 
2.อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
3.อบรมการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.อบรมการท าปุย๋
หมักและหลอ่วงท่อ 
5.ส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจต าบล 
6.อบรมและศึกษา
ดูงานด้านเกษตร 

สนง.ปลัด/อบต. สนง.ปลัด/
อบต. 

5.การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชือ่มโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน 
 

7.การสร้าง
เสริมทุนทาง
สังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน 
 

2.การพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได ้
 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้  
ครอบครัวมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
และมี
ความสุข 
 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% จ านวน
กิจกรรมการ
ส่งเสริม
ประชาชนให้มี
อาชีพแบบ
มั่นคงและย่ังยืน
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้าง
ขีด
ความสามา
รถของ
ชุมชนใน
การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 
 

1.ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนทั้ง 
7 หมู่บ้าน 
2.ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ทั้ง 7 
หมู่บ้าน 
3.จัดซ้ือเวชภัณฑ์
เล้ียง 
4.ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 
5.ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์เกษตรประมง
เช่นปลานิล 

สนง.ปลัด/อบต. สนง.ปลัด/
อบต. 

แบบ ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 
 

3.การพัฒนา
การศกึษาและ
ศักยภาพ 
6.พลเมือง 
การเสริมสร้าง
สุขภาวะ 
 

3.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
 

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
ได้รับ
การศึกษา
ที่สูงขึ้น 
และมี
ขนบธรรม
เนียม 
จารีต
ประเพณี
ที่     ยั่งยืนควบคู่ท้องถิ่น ตลอดไป 
 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% -จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ
การศึกษา 
 สาธารณสุข 
วัฒนธรรมและ 
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให้ดีขึ้น 

ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 
ระบบ
การศึกษา
และการ
สาธารณ 
สุข 
ตลอดจน
อนุรักษ์
และ
พัฒนา
ศิลปวัฒน
ธรรม 
 

1.ส่งเสริมด้าน
การศึกษา 
2.ส่งเสริมด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
3.สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้
ติดเชื้อ และผู้
ยากไร ้
4.ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 
5.กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ปกป้อง
สถาบันของชาต ิ

สนง.ปลัด/
อบต. 

- 

4.การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 
 

1.การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน 
 

4.การพัฒนา
เมืองและชุมชน
น่าอยู ่

ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ใน
ทรัพย์สิน 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% -จ านวน
กิจกรรมการที่
ส่งเสริมด้าน
ความ
ปลอดภัย 

พัฒนาด้าน
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.กิจกรรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 2.กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไช
ปัญหายาเสพติด 

สนง.ปลัด/
อบต. 

- 

แบบ ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

   ระบบ
สาธารณูป
โภคและ
สาธารณูป
การ
เพียงพอ
และทั่วถึง 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

100% 100% 100% 100% -ปริมาณระบบ
สาธารณูป 
โภคและ
สาธารณูปการ
ที่เพิ่มขึ้น 
-ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-พัฒนา
ระบบ
ด้าน
บริการ
พื้นฐาน 
-ส่งเสริม
ให้มีระบบ
สาธารณูป
โภค 
สาธารณูป
การที่
สะดวก
เพียงพอ
และได้
มาตรฐาน 

การก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนน ทางเท้า 
สะพาน ทอ่ระบาย
น้ า 

กองช่าง/อบต. - 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยืน 
 

4.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนา อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ส่งเสริม
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
มอย่าง
ยั่งยืน 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% -จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปลูกป่า 
-การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

พัฒนา
แหล่ง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
มเพื่อการ
อนุรักษ์ให้
ยั่งยืน       
 

ส่งเสริมกิจกรรม
การปลูกปา่และ
การบริการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

สนง.ปลัด/กอง
สาธารณสุขฯ/
อบต. 

- 

แบบ ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

6.การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
 

8.การ
พัฒนาการ
บริหารภาครฐั 
 

6.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
แบบบูรณา
การและมี
ส่วนร่วม 
 
 

เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% -ระดับความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 
-ร้อยละบุคลากร
ได้รับการพัฒนาเพิม่
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-ร้อยละกิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตลอดจนภาค
ส่วนอื่น ๆ 
 

1.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของ 
บุคลากร 
2.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

อบต. - 

    เกณฑ์ในเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% -ระดับความพึง
พอใจผู้มารับบริการ 
-ร้อยละผลสมัฤทธิ์
ของงานที่มี
ประสิทธภิาพ 

2.พัฒนา 
ปรับปรุงและจดั
ให้มีสถานที่
ปฏิบัติราชการ
เครื่องมือ
เครื่องใชท้ี่
ทันสมัยน า
เทคโนโลยีใหม่
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

วัสดุส านักงาน
และครุภัณฑ์ 

อบต. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
การตลาด 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด - 

2. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด - 

3. การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 
 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
-แผนงานสงเคราะห์ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-กองการศึกษา 
-ส านักงานปลัด 

- 

4. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
น่าอยู่ 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

-แผนงานการรักษาความใน
สงบภายใน 

-ส านักงานปลัด 
 

- 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 

- 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 
-แผนงานการพาณิชย์ 

-กองช่าง 
 
-กองช่าง 

- 

5. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ด้านเศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร -กอง
สาธารณสุขฯ 

- 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน -กองสาธารสุขฯ กองช่าง 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่งไป -ทุกส านัก/กอง - 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-กองช่าง - 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

              

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการตลาด 

1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 

6 

 
 
 

900,000 

 
 
 

6 

 
 
 

850,000 

 
 
 

6 

 
 
 

850,000 

 
 
 

6 

 
 
 

850,000 

 
 
 

24 

 
 
 

3,450,000 

รวม 6 900,000 6 850,000 6 850,000 6 850,000 24 3,450,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

        บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
                                                                                                                 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ 

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

2,250,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1,050,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1,050,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1,050,000 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

5,400,000 

รวม 6 2,250,000 5 1,050,000 5 1,050,000 5 1,050,000 21 5,400,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.3 แผนงานสงเคราะห์ 

3.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

9 
 

11 
 
 

9 
4 
 
 

3 

 
 
 
 

4,195,000 
 

1,730,000 
 
 

8,975,200 
380,000 

 
 

280,000 
 
 

 
 
 
 

9 
 

11 
 
 

9 
4 
 
 

3 

 
 
 
 

4,200,000 
 

1,730,000 
 
 

10,244,800 
380,000 

 
 

280,000 
 

 
 
 
 

9 
 

11 
 
 

9 
4 
 
 

3 
 

 
 
 
 

4,200,000 
 

1,730,000 
 
 

10,980,400 
380,000 

 
 

280,000 
 

 
 
 
 

9 
 

11 
 
 

9 
4 
 
 

3 
 

 
 
 
 

4,200,000 
 

1,730,000 
 
 

11,788,600 
380,000 

 
 

280,000 

 
 
 
 

36 
 

44 
 
 

36 
16 

 
 

12 

 
 
 
 

16,795,000 
 

6,920,000 
 
 

41,989,000 
1,520,000 

 
 

1,120,000 

รวม 36 15,560,200 40 16,864,800 36 17,570,400 36 18,378,600 148 68,344,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 
 
4.1  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
4.2 แผนงานสร้าง
ความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
4.3 แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา 
 
 

 
 
 
 
 

8 
 

3 
 
 

67 

 
 
 
 
 

2,950,000 
 

260,000 
 
 

31,000,000 

 
 
 
 
 

7 
 

3 
 
 

67 

 
 
 
 
 

760,000 
 

260,000 
 
 

31,000,000 

 
 
 
 
 

7 
 

3 
 
 

67 

 
 
 
 
 

760,000 
 

260,000 
 
 

31,000,000 

 
 
 
 
 

7 
 

3 
 
 

67 

 
 
 
 
 

760,000 
 

260,000 
 
 

31,000,000 

 
 
 
 
 

29 
 

12 
 
 

268 

 
 
 
 
 

5,230,000 
 

1,040,000 
 
 

124,000,000 

รวม 78 34,210,000 77 32,020,000 77 32,020,000 77 32,020,000 309 130,270,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
5.1 แผนงานการเกษตร 
 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 
 

3 

 
 
 
 
 

10,850,000 
 

2,400,000 

 
 
 
 
 

12 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,850,000 
 

2,400,000 

 
 
 
 
 

12 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,850,000 
 

2,400,000 

 
 
 
 
 

12 
 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,850,000 
 

2,400,000 

 
 
 
 
 

48 
 

12 

 
 
 
 
 

43,400,000 
 

9,600,000 

รวม 15 13,250,000 15 13,250,000 15 13,250,000 15 13,250,000 60 53,000,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.   ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 
 
6.1  แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
 
 
6.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 

1,100,00 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 

1,100,00 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 

1,100,00 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1,100,000 
 
 
 

1,100,00 
 
 

 
 
 
 

32 
 
 
 

8 

 
 
 
 

4,400,000 
 
 
 

4,400,000 

รวม 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 10 2,200,000 40 8,800,000 

รวมทั้งสิ้น 151 68,370,200 153 66,204,800 149 66,940,400 149 67,748,600 602 269,264,000 

  แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                             
       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  5  การพัฒนาการการเกษตรยั่งยืน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
 1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปลูกพืชอินทรีย์ในท้องถิ่น 
ได้แก่กล้วยหอมทอง,ปอเทือง, 
มะนาว หน่อไม้ฝรั่งฯลฯ  และพืช
สมุนไพรได้แก่  ขม้ินชัน ขิง ข่า ฟ้า
ทะลายโจร ฯลฯ 

-เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตและ
บริโภคพืช ผักที่
ปลอดภัยจากสารพิษ   

เกษตรกร
ต าบล
หนองแซง 

300,000 100,000 300,000 300,000 ประชาชนรายได้
เพ่ิมข้ึน 

-ลดต้นทุนการผลิต-
เพ่ิมรายได้ 

ส านักปลัด 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ืออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

จ านวน 1 
โครงการ 

 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 พันธุ์พืชมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

-ได้อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในท้องถิ่น 

สนง.ปลัดฯ 

3. โครงการฝึกอบรมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้ประชาชนตาม
เนินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน 
200  คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ประชาชนตามเนิน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

  
                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
            แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  5  การพัฒนาการการเกษตรยั่งยืน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการตลาด 
      1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมัก 
ชีวภาพและหล่อวงท่อซีเมนท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ 
 

เพ่ือให้ปริมาณขยะ
ลดลง 

จ านวน 1  
โครงการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณขยะ
ในหมู่บ้าน
ลดลง 

ขยะในหมู่บ้านลดลง-
ได้น้ าหมักชีวภาพ 

ส านักปลัด 
 

5. โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวไร่  , 
มันส าปะหลัง,อ้อย ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจในต าบล 

จ านวน  2   
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
รายได้เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรให้มีก าลังใจ
ในการท างานและมี
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตร 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพ 

ผู้บริหาร ส.
อบต. 

พนักงาน,ผู้น า
ชุมชนและ
เกษตรกร  

150,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

                                                       

  แบบ ผ.01 



53 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอาเซียน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
       2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เช่น 
การเพาะเห็ด ทอเสื่อ ทอผ้า  
จักสาน ฯลฯ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพ 

ประชาชน 
ต าบล

หนองแซง 

100,000 100,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนน าความรู้
ไปประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด/สนง.
พัฒนาชุมชน  
อ.บ้านแฮด 

2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

เพ่ือให้กลุ่มท างาน
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่ม
อาชีพ 
ทั้ง 7 

หมู่บ้าน 

700,000 700,000 700,000 700,000 กลุ่มมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

ส านักปลัด 

3. โครงการจัดหารถบรรทุก
โดยสาร  6  ล้อ   

เพ่ือให้บริการแก่
กลุ่มอาชีพได้
แสดง/จ าหน่าย
สินค้าและบริการ
ประชาชนทั่วไป 

จ านวน 
1 

โครงการ 

1,200,000 - - - กลุ่มอาชีพ
และ
ประชาชนมี
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
และด าเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

 

  แบบ ผ.01 



54 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอาเซียน  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
       2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยง -เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
จากสัตว์เลี้ยง 

ม.1-7 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการตาย
ลดลง 

-ลดการเกิดโรคจาก
สัตว์เลี้ยง 

ส านักปลัด/
ปศุสัตว์
อ าเภอ 

5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจได้แก่ ไก่พันธุ์,เป็ด,โคขุน
,กระบือ,สุกร ฯลฯ 

-เพ่ือเป็นการลด
รายจ่ายเพื่อรายได้ 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 50,000 100,000 100,000 รายจ่ายใน
ครัวเรือน
ลดลง 

-ลดรายจ่าย เพ่ือรายได้
ในครัวเรือน 

ส านักปลัด/
ปศุสัตว์
อ าเภอ 

6. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจให้แก่เกษตรประมง เช่น
การเลี้ยงปลานิล เป็นต้น 

-เพ่ือเป็นการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 รายจ่ายใน
ครัวเรือน
ลดลง 

-ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ในครัวเรือน 

ส านักปลัด/
สนง.ประมง 

 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

               รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนการบริหาร 
พัฒนาสถานศึกษา ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หนองแซง 
 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต. 
หนองแซง  
 

700,000 750,000 750,000 750,000 เด็กนักเรียน
ได้รับ 
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน 

-เด็กมีความสุข
พัฒนา 
การสมวัย 
 

กอง
การศึกษาฯ 

2. โครงการสนับสนุนการบริหาร 
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัดชัยมงคล 
 

เป็นค่าใช้จ่าย 
ต่างๆในศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
วัดชัยมงคล 
 

400,000 550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรียน
ได้รับ 
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน 

-เด็กมีความสุข
พัฒนา 
การสมวัย 
 

กอง
การศึกษาฯ 

3.  โครงการอาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนในต าบลและศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือให้เด็กมี
อาหารและนม
กินอย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียน 5 
โรง,ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
หนองแซง 2 
ศูนย ์

1,055,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 เด็กนักเรียน
ได้รับ 
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน 

-เด็กมีอาหาร
และนมกินอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4.  โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
แก่โรงเรียนในเขตบริการ 

-เพ่ือให้เด็กมี
อาหารและนม
กินอย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียน 5 
แห่ง  ในเขต
รับผิดชอบ 

1,700,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 เด็กนักเรียนได้รับ 
พัฒนาการ
เพ่ิมข้ึน 

-เด็กมีอาหารและ
นมกินอย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

5. โครงการค่ายการศึกษา เด็กได้รับ
ความรู้เสริม
จากโรงเรียน 

เด็กในต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

-เด็กได้รับความรู้ กอง
การศึกษา 

6. ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง/ในร่ม 

เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัด
ต่างๆของเด็ก
ในศนูย์ฯและ
ในหมู่บ้าน 

เด็กและ
เยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายของ
เด็กสมวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา

ฯ 

     

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้จัดท าสื่อ
นวัตกรรม ระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

การท างานได้
สะดวกทันต่อ
เหตุการณ์ 

75,000 75,000 75,000 75,000 มีครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ระบบสารสนเทศเป็น
ระบบ สืบค้น ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

8. ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้จัดท าสื่อ
นวัตกรรม ระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

การท างานได้
สะดวกทันต่อ
เหตุการณ์ 

15,000 15,000 15,000 15,000 มีครุภัณฑ์
เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

ระบบสารสนเทศเป็น
ระบบ สืบค้น ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

9. ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 การศึกษาหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน
อย่างยังยืน 

การด าเนินชีวิตใน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 

  แบบ ผ.01 



58 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แผนงาน การศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริง 

เด็ก  นักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความสามารถกล้า
แสดงออก 

การประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะของ
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา ฯ 

2. โครงการเยาวชนจิตอาสา   เพื่อฝึกฝนให้
เยาวชนเห็น
คุณค่าในการ
เสียสละ 

นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชนท่ัวไป   

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก เยาวชน
ที่มีจิตอาสา 

-ฝึกฝนให้เยาวชนเห็น
คุณค่าในการเสียสละ 

กอง
การศึกษา ฯ 

3. โครงการค่ายพุทธบุตร 
 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป   

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้
สืบสานวัฒนธรรม  

นักเรียน นักศึกษา  และ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ได้สบืสานวัฒนธรรมอัน
ต่อไป 

กอง
การศึกษา ฯ 

4. โครงการขับร้องสรภัญญะ 
 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป   

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้
สืบสานวัฒนธรรม  

นักเรียน นักศึกษา  และ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ได้สบืสานวัฒนธรรมอัน
ต่อไป 

กอง
การศึกษา ฯ 

  แบบ ผ.01 



59 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
     แผนงาน การศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการลอยกระทง 
 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป   

40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้
สืบสานวัฒนธรรม  

นักเรียน นักศึกษา  และ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ได้สบืสานวัฒนธรรมอัน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

6. โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
และสายใยครอบครัว 
 

เพือ่สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป   

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้
สืบสานวัฒนธรรม  

นักเรียน นักศึกษา  และ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ได้สบืสานวัฒนธรรมอัน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

7. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญหาท้องถิ่น 

เพ่ือด ารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
มีความสุข 

จ านวน 1 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได้
สืบสานวัฒนธรรม 

ประชาชนด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงอย่างมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา 

 

  แบบ ผ.01 



60 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการกีฬาหนองแซง
สัมพันธ์ 
 

-เพ่ือให้เยาวชน
ได้ออกก าลัง
กาย 
-มีความสามัคคี 

จ านวน  1  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
หันมาออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 

-เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
-มีความสามัคคี 

กองการศึกษาฯ 

9. โครงการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์การกีฬา 

-เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
หันมาออกก าลัง
กาย 

- ได้ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

10. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์อ าเภอบ้าน
แฮด 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์
ในท้องถิ่น 

จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย 

สร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

11. 
 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ออกก าลังกายภายใน
ต าบล 

-ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

ม.1-7 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนประชาชนหัน
มาออกก าลังกาย 

-การออกก าลัง
กายแพร่หลาย
มากขึ้นสุขภาพ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
ฯ/กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



61 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

      แผนงานสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ผู้สูงอายุ  

-เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์คนชรา  

 ผู้สูงอายุ 
 

6,000,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600 จ านวนการ 
สงเคราะห์ฯ 

-สงเคราะห์คนชรา   ส านักปลัด 

2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 

-เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์  ผู้ติด
เชื้อเอดส์   

ผู้ติดเชื้อ
เอดส์  

66,000 66,000 66,000 66,000 จ านวนการ 
สงเคราะห์ฯ 

-สงเคราะห์  ผู้ติด
เชื้อเอดส์   
 

ส านักปลัด 

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ผู้พิการ   
 

-เพ่ือเป็นการ
สงเคราะหผ์ู้พิการ 

ผู้พิการ 1,459,200 1,468,800 1,478,400 1,488,000 จ านวนการ 
สงเคราะห์ฯ 

-สงเคราะห์ ผู้พิการ  ส านักปลัด 

4. โครงการมอบเครื่องนุ่งห่ม 
กันหนาวแก่ประชาชนผู้ยาก 
ไร้  หมู่ที่ 1-7 

-เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์คนชรา  
ผู้ติดเชื้อเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสจาก
ภัยสาธารณะ 

ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ใน
เขตต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ 
สงเคราะห์ฯ 

-เพ่ือเป็นการ
สงเคราะหค์นชรา  
ผู้ติดเชื้อเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสจาก
ภัยสาธารณะ 

ส านักปลัด 

  แบบ ผ.01 



62 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 
     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
         แผนงานสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ 

-เพ่ือให้ผู้พิการ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

ผู้พิการในต าบล
หนองแซง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
จัดหาสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

-ผู้พิการมีชีวิตที่ดีข้ึน ส านักปลัด 

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 

-เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายใุน
ต าบลหนองแซง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 

-ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 

7. โครงการสงเคราะห์ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 

-เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึง 

ผู้ยากจนและผู้
ไร้ที่พ่ึง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึง
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

     

  แบบ ผ.01 



63 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
       แผนงานสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างบ้านหรือ
ซ่อมแซมบ้านให้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ภายในเขต อบต.หนองแซง 

เพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์ 
 ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
หมู่ที่ 1-7 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ 
สงเคราะห์ฯ 

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสจากภัย
สาธารณะผู้ยากไร้ไม่
ถูกทอดทิ้ง 

ส านัก
ปลัด/กอง
ช่าง 

9. โครงการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน เช่น
การเกิด ภัยแล้ง วาตภัย อุกภัย และภัย
ธรรมชาติ 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

หมู่ที่ 1-7 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

  แบบ ผ.01 



64 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดท าซุ้มประตู,
หมู่บ้าน,อุปกรณ์ต่างๆในวัน
ส าคัญทางศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ 

-เพ่ือให้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆในวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
วันส าคัญของชาติ 

จ านวน  1  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ให้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆในวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญ
ของชาติ 

ส านักปลัด 

2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ หรือถวาย
ความอาลัย 

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน  2 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เพ่ือถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

3. โครงการปกป้องสถาบัน 
ส าคัญของชาติ 

-เพ่ือความสามัคคี 
และถวายความจง 
รักภักดีของคนในชาติ 

จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมถวายความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันของชาติ
มากขึ้น 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันของชาติ 

ส านักปลัด 

4. โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด เพ่ือต่อสู้
เอาชนะยาเสพติด อบต. 
หนองแซง 

- เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและการ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จ านวน  1  
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิด
ติดยาเสพติด
ลดลง 

ผู้ค้า/ ผู้เสพ/ ผู้เสี่ยง 
ลดลง 

ส านักปลัด 

  แบบ ผ.01 



65 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ 
 3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ เช่นน้ ายาต่างๆ 
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ  

เพ่ือป้องกันและ
ระงับโรคระบาด
ต่างๆ  

จ านวน  1  
โครงการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 โรคระบาดใน
พ้ืนที่ลดลง 

โรคระบาดในพ้ืนที่
ลดลง 

ส านัก
ปลัด/
สปสช.
อบต.
หนองแซง 

2. โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกภายในต าบล 

-เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน  1  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเกิด
โรคลดลง 

-ประชาชนไม่มีผู้เป็น
โรคไข้เลือดออก 

ส านัก
ปลัด/
สปสช.
อบต.
หนองแซง 

3. โครงการจัดหาสถานที่ทิ้ง 
สิ่งปฏิกูล 

เพ่ือความสะอาด
ของชุมชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการเกิดโรค
ระบาด 

หมู่บ้านมีความสะอาด
และระงับการเกิดโรค
ระบาด 

กองช่าง 

 

  แบบ ผ.01 



66 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและท่ีมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

-เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใน
การใช้บรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวน  1  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
เครื่องมือใช้
บรรเทา 
สาธารณภัย 

-มีเครื่องมือใช้บรรเทา 
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกทบทวน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์ 
อปพร.อบต.หนองแซง 

-เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการท างาน 

จ านวน  1  
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  
อปพร.ได้รับ
การฝึกฝน 

- อปพร.มีสมรรถนะ  
ในการท างานที่ดี 

ส านักปลัด 

3. โครงการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

-เพ่ือป้องกันไฟป่า จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟป่าลดลง เพ่ือป้องกนัไฟป่า ส านักปลัด 

4. จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

-เพ่ือบรรทุกน้ า
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดภัยแล้ง 
- ป้องกันอัคคีภัย 

จ านวน  1  
คัน 

2,190,000 - - - ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ได้บรรทุกน้ าช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดภัย
แล้ง 
- ป้องกันอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

  แบบ ผ.01 



67 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
       แผนงานรักษาความสงบในภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการปรับทัศนวิสัย
การจราจร 

-เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
2  ข้างทาง 

จ า น ว น   1  
โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

-ป้องกันอุบัติเหตุ 2  
ข้างทาง 

ส านักปลัด 

6. โครงการป้องกันและรณรงค์
การจราจรในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

-เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่
สัญจร 

ตั้งด่าน 2 ด่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

-ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่
สัญจร 

ส านักปลัด 

7. โครงการป้องกันและรณรงค์
การจราจรในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

-เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่
สัญจร 

ตั้งด่านตรวจ 7 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

-ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่
สัญจร 

ส านักปลัด 

8. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  (CCTV.)   

-เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ติดตั้ง กล้อง 
หมู่ที ่1-7  

และส านักงาน 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ป้องกันความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



68 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการด าเนินตามแนวทาง
ยุทธ์ศาสตร์และกลไกลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวนโยบายรัฐบาล
(5รั้ว) 

-เพ่ือเป็นการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
ตามแนว 5 รั้ว 
 

จ านวน  2  
โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 อัตราการ
เกิดติดยา
เสพติด
ลดลง 

- ปัญหายาเสพติด
และผู้เสพลดลง 

ส านักปลัด/
กอง
การศึกษา 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเช่น แข่งขัน
กีฬา อบรม พุทธศาสนา 
สนับสนุนคนดีศรีหนองแซง 

เป็นการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา อบรม
และสนับสนุนคนดีศรี
หนองแซง 

เยาวชน คน
ทั่วไป 
ม.1-7 

100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการ
เกิดติดยา
เสพติด
ลดลง 

เป็นการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา อบรม
และสนับสนุนคนดีศรี
หนองแซง 

ส านักปลัด/
ศูนย์ต่อสู้ฯ
อบต.หนอง

แซง 
3. โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ อบต.
หนองแซง 

เพ่ือความรักความ
สามัคคีของ
ประชาชน 

จ านวน  1  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน
เข้าการ
ปรองดอง 

ความรักความสามัคคี
ของประชาชน 

ส านักปลัด/ 
ศูนย์
ปรองดองฯ 

 

    

  แบบ ผ.01 



69 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. 1.ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน และรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 1   

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  3  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2. 2.ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1   

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  2  
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3. 3.ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนานายวิจิตร ท้าวนิล หมูท่ี่ 1   

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  1  
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

4. 4.ก่อสร้างถนนลูกรัง    
หมู่ที่ 1 
1. สายนานายศิริชัย  
จินารักษ์    
2.สายนานายพูลสุข 
3.สายข้าง รพ.สต. 
4.เส้นข้างวัด 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



70 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. 5.ก่อสร้างร่องระบายน้ าใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 
 

เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก

ขึ้น 

-เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กองช่าง 

6. 6.ก่อสร้างสะพานข้ามล า
ห้วยภูเหล็กทางข้าง 
วัดสุมังคลารามและข้ามล า
ห้วย รพ.สต. 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  2  
โครงการ 

600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

7. 7.ก่อสร้างหินคลุกข้าง
โรงเรียนทิศตะวันตก 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  1  
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8. 8.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร  เส้นนายเฉลิม 
แอร์แป  ม.1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  1  
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



71 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. 1.ก่อสร้างถนน คสล.บา้นขาม
ป้อม  ม.2 ไป โรงเรยีนทาง
พาดหนองแวงโอง    

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

10. 2.ก่อสร้างถนน คสล.บา้นขาม
ป้อม ม.2   ไป   บ้านหนองรู
แข ้
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

11. 3.ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ขามป้อม ไป  บ้านขอนสัก 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

12. 4.กอ่สร้างถนน คสล. บ้าน
ขามป้อม จากวัด  ไป  บ้านพ่อ
วิเชียร 
 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 

  แบบ ผ.01 



72 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. 5.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
สามแยกพ่อส าอาง ขยะ
หมู่ 2   

เพ่ือความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิดความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

14. 6.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
บ้านฝรั่ง ไป  นาชีหมู่ 2   

เพ่ือความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิดความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

15. 7.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
บ้านคุณประหยัดศรี  
ไป สามแยกสว่าง
พัฒนา หมู่ 2   

เพ่ือความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิดความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

  แบบ ผ.01 



73 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16. 8.ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร 
บ้านคุณพ่อบุญถม ไป บ้านพ่อลี 
หมู่ 2   

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิด
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

17. 9.ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร 
บ้านคุณครูสลาวุฒิ ไป บ้านหนองรู
แข้ หมู่ 2   

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิด
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

18. 10.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ข้างดอนปู่ตา   หมู่ 2 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิด
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

19. 11.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร สุดทางลาดยาง  
นาพ่อตวน ถึง นา พ่อบุญ หมู่ 2 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกิด
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

  
 

  แบบ ผ.01 



74 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20. 1.ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน  
หมู่ 3  
1.ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
2.ด้านทิศใต้ของโรงเรียนบ้าน
หนองเตา่ 
3.ข้างบ้านนายพูนสิน ลาโซ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21. 2.ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร 
สามแยกบ้านเลขท่ี 222 ไป วัง
หว้า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

22. 3.ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร 
ทิศตะวันตกหมู่บ้านไปทางรถไฟ 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

           

  แบบ ผ.01 



75 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23. 4.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปกอง
ประจ า 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

24. 5.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร  ม.3 
ทิศใต้สวนนงนุชไปบ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

25. 6.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร ม.3 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงนาแม่ศรี
ไพร ไปบ้านหนองแซง 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

      

  แบบ ผ.01 



76 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26. 7.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร  ม.3 
จากไร่พ่อบรรจงไปไร่พ่อ
ส าราญ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

27. 8.ก่อสร้างร่องระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อให้น้ าไหล
ผ่านสะดวก 

จ านวน 1 โครงการ 200,000 300,000 200,000 200,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ผ.01 



77 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28. 1.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  
จาก ร.ร.ทางพาดหนองแวง
โอง ถึง บ้านขามป้อม  

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

 จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

29. 2.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4  
จาก สระน้ าหนองผือไปถึง 
โรงเรียนทางพาดหนองแวง
โอง 

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

 จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

30. 3.ก่อสร้างร่องระบายน้ าใน
หมู่บ้าน หมู่  4  

เพ่ือให้น้ าไหล
ผ่านสะดวก 

จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้ าไหลผ่าน
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก กองช่าง 

 
 

  แบบ ผ.01 



78 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31. 4.ก่อสร้างถนนลูกรัง   
หมู่  4 
1.จากทางเข้าสวนอุดม ถึง
บ้านหนองแซง  
2.จากแยกศาลากลางบ้าน
ถึง คสล.หนองเต่า – สว่าง
พัฒนา      

-เพ่ือความ
คมนาคม
สะดวก 

 จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ขึ้น 

-เพ่ือความคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

32. 5.ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 4  
จากสี่แยกทางรถไฟไปนา 
พ่อบุญส่ง  ศรียา 
 

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

 จ านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ขึ้น 

-เพ่ือความคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



79 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33. 1.ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
หมู่ 5 ไป หมู่ 7 

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 

กองช่าง 

34. 2.ขยายไหล่ทางจาก
สระอ่อมแก้ว  ถึง 
ถนนลาดยาง  หมู่ 5 

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



80 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35. 3.ก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร
สายห้วยม่วง 
-ไปบ้านวังกุง ยกระดับถนน 
-สายหน้าบ้านแม่บุญจิตรไปบ้าน
วังกุง 
-สายนาคุณพ่อชาย ไป บ่อขยะ 
-หลังบ้านพ่อก านัน ไป โคกอีโด่ย 
-ข้างวัดป่า ไป โคกอีโด่ย 
ข้างโรงเรียน  ไป บ่อขยะ 
-ข้างนาพ่อสวน 
-ข้างนาพ่อบันดิฐ – นาสารวัตร 

เพ่ือการ
คมนาคม
สะดวก 

จ านวน 8 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



81 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36. 4.ก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน หลังบ้านก านัน ไป 
โรงเรียน 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 

กองช่าง 

37. 5.ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้าง
แม่สังวาล ไป รอบบ้านไปบ้าน
ปลัดกษิภัท อ่อนน้อม 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



82 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38. 6.ก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นข้างล า
ห้วย ถึง บ้านปลัด 
กษิภัท อ่อนน้อม 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก 

กองช่าง 

39. 7.ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า 
 ในหมู่บ้าน  หมู่ 5  
 

เพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าไหลผ่าน
สะดวกมากข้ึน 

เพ่ือให้น้ าไหล
ผ่านสะดวก 

กองช่าง 

40. 1.ก่อสร้างถนน 
 คสล.เชื่อม 
ระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านขอนสัก 
ไปบ้านขามป้อม 
  

-เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ านวน 1  
โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



83 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41. 2.ก่อสร้าง ถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน หมู่ 6  
 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

42. 3.ก่อสร้าง ถนน คสล.รอบ
หมู่บ้าน หมู่ 6  
 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

43. 4.ก่อสร้างร่องระบายน้ า
รอบหมู่บ้าน  หมู่ 6  

เพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าไหลผ่าน
สะดวกมาก
ขึ้น 

เพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



84 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44. 5.ก่อสร้างถนนล าเลียงการ 
เกษตรหมู่ 6  
1.สี่แยกห้วยม่วง – ภูเหล็ก 
2.สามแยกฝายสมบูรณ์ ไป 
 ถนนต าบลภูเหล็ก 
3.จากหมู่ 6 ไป วังกุง 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ า น ว น  3 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

45. 1.ก่อสร้างถนน คสล.  
รอบหมู่บ้านหมู่ 7  

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

46. 2.ก่อสร้างสะพานข้ามล า
ห้วยภูเหล็ก  

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน  1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
ขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิความ
สะดวกในการคมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



85 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 3.ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน  หมู่ 7 

เพ่ือให้น้ าไหล
ผ่านสะดวก 

จ านวน 1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าไหลผ่านสะดวก
มากขึ้น 

เพ่ือให้น้ าไหล
ผ่านสะดวก 

กองช่าง 

48. 4.ก่อสร้างถนน 
 ลาดยาง  
สายบ้านป่าแต้   
หมู่ 7  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ าน วน  1 
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

49. 5.ก่อสร้างถนน คสล.
ข้างหลัง อบต. ไป 
โคกหินหร่อง  

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม 

จ าน วน  1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



86 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50. 6.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตรหมู่ 7   สายข้าง
นาแม่ทองหล่อ 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

51. 7.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร หมู่ 7  สายนา
พ่ออิด โยเหลา 

เพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

52. 8.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
หมู่ 7 สายวัดสุมังคลาราม 
 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิด
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

53. 9.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ข้าง 
รพ.สต. 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิด
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



87 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54. 10.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตร 
หมู่ 7 สายข้างนาพ่ออ้าย 
 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

55. 11.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตรหมู่ 7 สายนา 
คุณพ่อสูน มูลแก่น 
 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

56. 12.ก่อสร้างถนนล าเลียง
การเกษตรหมู่ 7  
สายนาแม่เสาร์ แอร์แป 
 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

  แบบ ผ.01 



88 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57. ก่อสร้างถนน ลาดยางเช่ือม 
ระหว่างหมู่บ้าน 
บ้าหนองแซง ไปบ้านห้วยม่วง 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

จ านวน 1  
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

58. ปรับปรุงถนน หรือ  ซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน ทุก หมู่บ้าน 
และถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 

-เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนน 
หมู่ที่ 1-7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

59. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ระบบประปาหมูบ่้าน  

-เพื่อให้มีน้ ากินน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพิ่ม 

-ประชาชนมีน้ ากิน
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

  
 
 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

60. ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซม
โครงสร้างทางระบายน้ าและกั้น
น้ า  หมู่ที่ 1-7 

-เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าระบายไดส้ะดวก น้ าไหลผ่านสะดวก กองช่าง 

61 ก่อสร้างทางระบายน้ าและกั้นน้ า  
หมู่ที่ 1-7 

-เพื่อให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าระบายไดส้ะดวก น้ าไหลผ่านสะดวก กองช่าง 

62. ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
สาธารณะท างานได ้
ตลอดทั้งป ี

หมู่ที่  1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้นและมีความ
ปลอดภัย 

อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

63. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟฟ้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร และไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให้มีแสงสว่างๆอยา่ง
ทั่วถึง 
-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ส าหรับการเกษตร 

จ านวน 2 
โครงการ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีแสงสว่างๆอยา่ง
ทั่วถึง 
-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ส าหรับการเกษตร 

แสงสว่างๆอย่าง
ทัว่ถึง 
-ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ส าหรับการเกษตร 

กองช่าง 

 

 

  แบบ ผ.01 



90 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 1-7 

-เพ่ือให้น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

จ านวน 1  
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าระบายได้
สะดวก 

น้ าไหลผ่าน
สะดวก 

กองช่าง 

65. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตามหนองน้ า  สระน้ า 
สวนสาธารณะพร้อมจัดหา
เครื่องออกก าลังกาย 

-เพ่ือใช้เป็นที่ออก
ก าลังกายตาม
หมู่บ้าน 

จ า น ว น   1  
โครงการ 
หมู่ที่ 1-7 

500,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมีสวน
ส าหรับก าลัง
กาย 

กองช่าง 

66. โครงการส ารวจที่สาธารณะ
ประโยชน์และแนวเขตต าบล 

-เพ่ือกั้นแนวเขตที่ 
สาธารณะประจ า
ต าบล 

จ า น ว น  1  
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 100,000 กั้นแนวเขตที่ 
สาธารณะและ
แนวเขตประจ า
ต าบล 

-กั้นแนวเขตที่ 
สาธารณะและ
แนวเขตประจ า
ต าบล 

กองช่าง 

 

 

 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67. ก่อสร้างประตูทางเข้า และ 
รั้วรอบ ที่ท าการ อบต.หนอง
แซง 

เพ่ือกั้นเขตที่ท าการ 
อบต.หนองแซง 

จ านวน 1  
โครงการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือกั้นเขต 
ที่ท าการ อบต.
หนองแซง 

เพ่ือกั้นเขต 
ที่ท าการ อบต.
หนองแซง 

กองช่าง 

 
 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้เพ่ือ 
ปลูกต้นไม้ทดแทนในวันส าคัญ 
ต่างๆ เช่นปลูกต้นยางนา, 
ต้นสะเดา ,ต้นประดู่    ฯลฯ 

-เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการลด
โลกร้อน 
-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 

จ านวน 3  
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 80,000 จ านวนป่าไม้
เพ่ิมข้ึน 

-ปลูกจิตส านึกใน
การลดโลกร้อน 

ส านักปลัด 

2. โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก 
ตามคันห้วยภูเหล็ก,สองข้างทาง 

-เพ่ือให้ยึดผนัง
ดินและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ยึดผนังดิน
ได้มากข้ึน 

-ยึดผนังดินและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

ส านักปลัด 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. ก่อสร้างฝายน้ าล้นและขุดลอก
ล าห้ วย   บ้ านหนองแซง ถึ ง  
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ านวน  2  
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน
มีน้ า
อุปโภค
เพิ่มขึ้น  

มีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง/อบจ./
กรมทรัพยากรน้ า 
 

2. ขุดลอกหนองไกรสรกุล  หมู่ที่ 2 -เพื่อเป็นการกักเก็บน้ าให้
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
 

จ านวน  1  
โครงการ 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชน
มีน้ า
อุปโภค
เพิ่มขึ้น 

มีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างฝายน้ าล้นดอนปู่ตา 
 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ านวน  1  
โครงการ 

500,000 
 
 

500,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

ประชาชน
มีน้ า
อุปโภค
เพิ่มขึ้น 

มีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง/อบจ./
กรมทรัพยากรน้ า 

4. ขุดลอกล าห้วยภูเหล็ก และท า 
ฝายน้ าล้น   หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3    

เพื่อให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ านวน  1  
โครงการ 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชน
มีน้ า
อุปโภค
เพิ่มขึ้น 

มีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง/อบจ./
กรมทรัพยากรน้ า 

 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5.  ขุดลอกล าห้วยม่วงและ ท า
ฝายน้ าล้น   หมู่  5  
1.สระอ้อมแก้ว  ไป  นาแม่
กมล 
2.หลังโรงเรยีน ไป นาพ่อสีทัด 

เพื่อให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ า น ว น   1  
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคเพิ่มขึ้น 

มีน้ าอุปโภคและบริโภค
อย่างพอเพียง 
 

กองช่าง/
อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ า 

6. ขุดลอกสระอ่อมแก้ว 
หมู่ 5   

เพ่ือให้มีน้ าใช้
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคเพ่ิมขึ้น  

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

             

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ขุดลอกหนองฝายใหม่ 
หมู่ 6    

เพ่ือให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคเพ่ิมขึ้น  

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

8. ขุดลอกสระพรมสิน 
หมู่ 7 

เพ่ือให้มีน้ าใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จ า น ว น  1 
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน้ า
อุปโภคเพ่ิมขึ้น  

มีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอย่างพอเพียง 
 

กองช่าง 

9. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่ออุปโภค บริโภค  
หมู่ที่ 1 – 7  

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการท า
การเกษตร 

จ านวน 2  
โครงการ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีน้ าท า
การเกษตรมาก
ขึ้น 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

10. ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
และเพื่ออุปโภค บริโภค  
หมู่ที่ 1 – 7  

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการท า
การเกษตร 

หมู่ที่ 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 มีน้ าท า
การเกษตรมาก
ขึ้น 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

             

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

                         รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

-เพ่ือเป็นการบริหาร
และจัดการขยะมูล
ฝอยให้ได้มาตรฐาน 

จัดการขยะมูล
ฝอย 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนขยะมูล
ฝอยลดลง 

-ลดจ านวนขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

ส านักปลัด/
กอง
สาธารณสุข 

2. การจัดหาถังขยะใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-7 

-เพ่ือให้ถังขยะถูก
สุขลักษณะ 

หมู่ที่ 1-7 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนขยะมูล
ฝอยลดลง 

-หมู่บ้านสะอาดขึ้น 
-ประชาชนมีวินัยใน
การทิ้งขยะ 
 

ส านักปลัด/
กอง
สาธารณสุข 

3. การจัดหาเตาเผาขยะ -เพ่ือเผาขยะให้ถูก
สุขลักษณะ 

จ านวน 1 
โครงการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนขยะมูล
ฝอยลดลง 

-ลดจ านวนขยะมูล
ฝอย 

กองช่าง 

               
 

  แบบ ผ.01 



97 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  8   การพัฒนาบริหารภาครัฐ 
 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก   
ข้าราชการลูกจ้างและผู้น าชุมชน 
ให้มีความรู้ในการปฏิบัติ 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากร อบต.และ
ผู้น าชุมชน 

จ านวน  1   
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

-บุคลากรมีความรู้
ความใจในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายต่างๆ และ 
อบรมจริยธรรมให้ 
บุคลากร อบต.หนองแซง 

-เพ่ือให้บุคลากรมี
คุณธรรมและวินัยใน
การท างาน 

จ านวน 2 
 โครงการ 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรมีความรู้
ด้านกฎหมายและ
มีคุณธรรมและ
วินัยในการท างาน 

ส านักปลัด 

3. โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของ อบต. 

-เพ่ือให้มีสภาพใช้
งานตลอดเวลา 
 

ซ่อมแซม 
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครุภัณฑ์ 

มีเครื่องครุภัณฑ์
ใช้ตลอดเวลา 

อบต. 

   

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  8   การพัฒนาบริหารภาครัฐ 
 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการเลือกตั้งนายก อบต. 
และ ส.อบต. 

เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้ง ที่หมดวาระ
หรือ ลาออก เสียชีวิต 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้นายก อบต.
และ ส.อบต. 
ตามระยะเวลา 

ด าเนินการ
เลือกตั้ง ที่หมด
วาระหรือ ลาออก 
เสียชีวิต  

สนง.ปลัด 

5. จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร 
สิ่งพิมพ์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
หนังสือพิมพ์อ่าน 

1 โครงการ 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองคลัง 

   

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  8   การพัฒนาบริหารภาครัฐ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. การบริการอินเตอร์เน็ต 
ประจ าต าบล 

-เพ่ือบริการ
ประชาชนได้ใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต 
ประจ าต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนใช้
บริการ
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนได้ใช้
บริการ
อินเตอร์เน็ต 

ส านักปลัด 

8. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา 

ออกประชาคม
ทุกหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชน
ออกประชาคม 

-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
วางแผนพัฒนา 

ส านักปลัด 

9. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
และ อบรมเจ้าหน้าที่จัดท าเก็บ
ภาษ ี
 

เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผน
จัดการในพ้ืนที่ได้
อย่างครอบคลุม 

จ านวน  1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เก็บภาษีได้
มากขึ้น 

ข้อมูลแผนที่
แม่บทที่พร้อม
น าไปพัฒนาใน
งานจัดท าผังเมือง
ได้ 

กองคลัง 

 

  แบบ ผ.01 



100 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 
                        รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  8   การพัฒนาบริหารภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
อาคารส านักงาน อบต. 
หนองแซง 

-เพ่ือให้อาคาร
มั่นคงแข็งแรง 

จ านวน  1  
โครงการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารมั่นคง
แข็งแรงมากขึ้น 

อาคารมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และลานอเนกประสงค์ อบต.
หนองแซง 

-เพ่ือให้สถานที่
ท างานน่าอยู่และ
บริการประชาชน 

จ านวน  2 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 บริเวณ อบต.น่า
อยู่มากข้ึน 

-สถานที่
ท างานน่าอยู่ 
และบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

  แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม 
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นด้าน 
การบริจาคโลหิต,ดวงตาและอวัยวะ 

-เ พ่ื อ ใช้ ใน ก า ร
ด าเนิ น งานตาม
โครงการ 

จ านวน 1 
โครงการ 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 ประชาชนใน
ต าบ ลห น อง
แซงได้รับการ
บริการที่ดีข้ึน 

-ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก 

อ.บ้าน
แฮด 

2. อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V.  อ าเภอบ้านแฮด 

-เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ปัญหาโรคเอดส์ 

จ านวน  1  
โครงการ 

30,000 20.000 
 

30,000 30,000 อัตราการติด
เชื้อลดลง 

-ปัญหาโรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อH.I.V.  ลดลง 

ส านัก
ปลัด/ 
อ าเภอ
บ้านแฮด 

3. อุดหนุนวันรวมน้ าใจให้กาชาด
จังหวัด  และงานเทศกาลไหม 
ประเพณีผูกเสียวและงานกาด 
จังหวัดขอนแก่น  

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย
ให้ด ารงอยู่สืบไป 

จ านวน  1  
โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ไทย 

จังหวัด
ขอนแก่น   

  แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. อุดหนุนการจัดงานเทศกาลไหม 
 นานาชาติประเพณีผูกเสีย่วและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 
( อ าเภอบ้านแฮด) 
 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

จ านวน  1  
โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

อ าเภอบ้าน
แฮด   

5. 
 

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิน
ภารกิจของเหล่า
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน  1  
โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 การได้
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

จว.ขอนแก่นและเหล่า
กาชาดจว.ขก.มีรายได้
จากการจัดงาน 

เหล่า
กาชาด 
จว.ขก. 

6. อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี
และพิธีการส าคัญ  อ าเภอบ้าน
แฮด 

-เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายงานพระ
ราชพิธีและพิธี
การส าคัญ 

จ านวน  1  
โครงการ 

15,000 10,000 15,000 15,000 จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เพ่ืองานพระราชพิธี
และพิธีการส าคัญ 

อ าเภอ
บ้านแฮด   

 
 

  แบบ ผ.02 



103 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
    แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลหนองแซง 

เพ่ือให้คุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 

8. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
เพ่ือประชาชนต าบลหนอง
แซง 

เพ่ือให้คุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 

9. อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแซง 

เพ่ือให้คุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน  1  
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 

  แบบ ผ.02 



104 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
     แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนสาธารณสุข 
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-7 

-เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-7 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนใน
ต าบลหนอง
แซงได้รับการ
บริการที่ดีข้ึน 

-ประชาชนใน
ต าบลหนองแซง
ได้รับการบริการที่
ดี 

ส านักปลัด/
รพ.สต.
หนองแซง 

 

 

 

 

 

  แบบ ผ.02 



105 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอา 
ชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 
 

- เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและ
การส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพ
ติด จังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 อัตราการเกิด
ติดยาเสพติด
ลดลง 

ผู้ค้า/ ผู้เสพ/ ผู้เสี่ยง 
ลดลง 

ส านักปลัด/
จังหวัด
ขอนแก่น 

11. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอา 
ชนะยาเสพติด อ าเภอบ้านแฮดตาม 
โครงการรณรงค์ป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติดระดับอ าเภอ 
 

- เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและ
การส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพ
ติด อ าเภอบ้าน
แฮด 

30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิด
ติดยาเสพติด
ลดลง 

ผู้ค้า/ ผู้เสพ/ ผู้เสี่ยง 
ลดลง 

ส านักปลัด/
อ าเภอบ้าน
แฮด 

 

  แบบ ผ.02 



106 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

          รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
    ส าหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาขน 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  8   การพัฒนาบริหารภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าว 
สารของ อปท.ระดับอ าเภอ 

-เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและบริการ
ประชาชน 
 

หมู่ที่ 1-7 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

-ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลและบริการ
ประชาชน 
 

ส านักปลัด/
อ าเภอบ้าน

แฮด 

 

  แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1    การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต    
เชื่อมระหว่างต าบล บ้านขาม
ป้อม ม.2 ต.หนองแซง ไป 
บ้านหนองรูเข้ 
ต.ภูเหล็ก 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หรือขนาดพ้ืนที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า  6,000   ตารางเมตร   
(ตามแบบก าหนด) 

 

4,710,000 
(อบจ.) 

     

- - - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ./อบต./
กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต      
เชื่อมระหว่างต าบล  
บ้านขามป้อม ม.2 ต.หนอง
แซง ไป บ้านหนองแวงโอง 
ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  3,800  
เมตร  หรือขนาดพ้ืนทีใ่ช้สอยไม่
น้อยกว่า  22,800  ตารางเมตร 
(ตามแบบก าหนด) 

 

- 17,750,000 
(อบจ.) 

 

- - ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎรเกดิ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบจ./อบต./
กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



108 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 
          ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1    การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต       
บ้านห้วยม่วง ม.5 ไป  
บ้านหนองแซง ม.7 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  1,300  เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1  เมตร    
(รายละเอียดตามแบบก าหนด) 

- - 8,040,000 
(อบจ.) 

     

- ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎร
เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ./อบต./
กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนแบบ 
CAPE  SEAL     
หนองแซงหมู่ 7  ไป 
บ้านขอนสัก หมู่ 6 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กว้าง  6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบก าหนด) 
 

- - - 6,760,000 
(อบจ.) 

     

ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกขึ้น 

-ท าให้ราษฎร
เกิดความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

อบจ./อบต./
กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพ่ือจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บาน  1 ตู้ 5,500 5,500 5,500 5,500 สนง.ปลัด 

2. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-เพ่ืออ านวยความ
สะดวก 

เครื่องปรับอากาศ 
18,000 บีทีย ู

26,000 26,000 26,000 26,000 สนง.ปลัด 
/กองคลัง 

3. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 สนง.ปลัด 
 

4. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

5. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 2,400 
ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ 

900,000 900,000 900,000 900,000 สนง.ปลัด 

6. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-กล้องถ่ายภาพนิ่ง 6,000 6,000 6,000 6,000 สนง.ปลัด 

7. แผนงานบริหาร
ทั่วไป ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

-โต๊ะ,เก้าอ้ี 1 ชุด 
-เก้าอ้ี 50 ตัว 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 สนง.ปลัด 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์ 

เพ่ือใช้จัดท าสื่อ
นวัตกรรม ระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

9. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

เครื่องออกก าลังกาย
ภายในลานกีฬาของ
หมู่บ้าน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองการศึกษา 

10. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่องเล่น 

เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนือ้มัดต่างๆ
ของเด็กในศูนย์ฯ
และในหมู่บ้าน 

ครุภัณฑ์เครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง/ในร่ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

11. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้จัดท าสื่อ
นวัตกรรม ระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

75,000 75,000 75,000 75,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

-ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน/ใช้เก็บ
เอกสาร/สิ่งของ 

-โต๊ะ,เก้าอ้ี 1 ชุด 
-เก้าอ้ี 15 ตัว 
-ตู้เก็บเอกสาร/ชั้นวาง
เอกสาร 1 ชุด 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

13. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-รถจักรยานยนต์ 1 
คัน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

14. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องสูบน้ า 2 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

15. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-โคมไฟฟ้า 5 ชุด 
-เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 
2 ชุด 
-หม้อแปลงไฟฟ้า 1 
ชุด  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องเจาะถนนคอนกรีต 
1 ชุด 
-รถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน 
-เครื่องตัดคอนกรีต 1 
เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

17. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องตัดหญ้า 1 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

18. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
-จอคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา 1 ชุด  
-เครื่องส ารองไฟ 1 ชุด 
-เครื่องพิมพ์ 1 ชุด 
-เครื่องสแกนเนอร์ 1 ชุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19. แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

-เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-กล้องถ่ายรูป 5 ชุด 
-เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ 1 ชุด 
-จอรับภาพ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

20. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

-เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เครื่องพ่นหมอกควัน 
1 เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 สนง.ปลัด 

21. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพ่ือบรรทุกน้ า
ช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
ภัยแล้ง 
- ป้องกันอัคคีภัย 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 สนง.ปลัด 

22. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้บริการแก่
กลุ่มอาชีพได้แสดง/
จ าหน่ายสินค้าและ
บริการประชาชน
ทั่วไป 

โครงการจัดหารถบรรทุก
โดยสาร  6  ล้อ   

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สนง.ปลัด 

แบบ ผ.08 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 
 

                                            ส่วนที่  5 การติดตามและประเมินผล 
 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบที่
ก าหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นด าเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่ก าหนดไว ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี  
ประกอบดวย 

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน คะแนน 
(5) กลยุทธ คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน 
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปประกอบดวย 

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
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(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนนคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ

ที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน 
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามที่องคการบริหารสวนต าบลหนองแซงไดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือ 
ในการพฒันาองคการบริหารสวนต าบลหนองแซงใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 
๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง
คณะกรรมการจะตองด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที๓่/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแบบประเมินคุณภาพของ 

แผนพัฒนา (แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที ่ ๒กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑการจัดท าและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)การติดตามและ
ประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th) การวัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนต าบลหนองแซงใชการ
ส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความ 

http://www.dla.go.th/
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พึงพอใจท าใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช
ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

4. ขอเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสูอนาคต (เชน จะท า สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการด าเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง 
ผานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุงยากมากข้ึน 
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าไดยาก 

และบางเรื่องอาจท าไมได 
        4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบส าคัญของขอมูลเพื่อน าไปสูขอเสนอแนะ 
เปนตน) 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป 

๓. ควรเรงรัดใหมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให 
สามารถด าเนินการไดในปงบประมาณนั้น 

๔. องคการบริหารสวนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ 
ภารกิจแตละดานที่จะตองด าเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
 
 


