
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ ่
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 



ค าน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘              

และ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปีและสามารถจัดท าการทบทวนได๎ตามความเหมาะสมเพ่ือให๎การก าหนดแผนงาน/โครงการตําง ๆ ได๎มี
การปรับปรุงแก๎ไข ให๎เป็นไปตามสภาวะความต๎องการของประชาชนและมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํได๎มีการจัดท าขึ้น                     
ตามแนวทางการวางแผนงานพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํซึ่งมีการก าหนดแนวทางให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  ๑๒  ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแกํน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลเพ็กใหญํ  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ คสช.  นโยบายจังหวัดขอนแกํน  นโยบายของอ าเภอพล  
นโยบายนายกองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   ตลอดจนถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหนํวยงาน
ที่เก่ียวข๎อง   เพ่ือน ามาแปลงสูํแผนงานและได๎มีกระบวนการประชาคมหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน  เพ่ือน าปัญหาและความ
ต๎องการเรํงดํวนในชุมชนมาก าหนดเป็นแผนงานและแนวทางในการพัฒนา   

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํหวังเป็นอยํางยิ่งวําองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ประชาชนและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  จะได๎รับประโยชน์จากแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ที่ได๎จัดท าขึ้นนี้เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นต าบลเพ็กใหญํอยํางมีประสิทธิภาพสนองตอบตํอปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 

 
 
 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
                        ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
 

         หน้า 
ส่วนที ่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน               ๑-๓๓  

๑.  ด๎านกายภาพ 
๑.๑  ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือต าบล       

  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ๑.๔  ลักษณะของดิน 
  ๑.๕  ลักษณะของแหลํงน้ า 
  ๑.๖  ลักษณะของไม๎และปุาไม๎ 
 ๒.  ด๎านการเมือง/การปกครอง 
  ๒.๑  เขตการปกครอง 
  ๒.๒  การเลือกตั้ง 
 ๓.  ประชากร 
  ๓.๑  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  ๓.๒  ชํวงอายุและจ านวนประชากร 
 ๔.  สภาพทางสังคม 
  ๔.๑  การศึกษา 
  ๔.๒  สาธารณสุข 
  ๔.๓  อาชญากรรม 
  ๔.๔  การสังคมสงเคราะห์ 
 ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  ๕.๑  การคมนาคมขนสํง 
  ๕.๒  การไฟฟูา 
  ๕.๓  การประปา 
  ๕.๔  โทรศัพท์ 
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ๖.๑  การเกษตร 
  ๖.๒  การปศุสัตว์ 
 
 



 
สารบัญ 

 
         หน้า 

 
๗.  เศรษฐกจิพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 
 ๗.๑  ข๎อมูลพื้นฐานของหมูํบ๎านหรือชุมชน 
 ๗.๒  ข๎อมูลด๎านการเกษตร 
 ๗.๓  ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ าทางการเกษตร 
 ๗.๔  ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ ากิน  น้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๘.๑  การนับถือศาสนา 
 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 

ส่วนที ่ ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)                   ๓๔-๕๐  

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการเบิกจํายงบประมาณในปีงบประมาณ 
     พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ 
๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ๒.  ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  ๒.๑  ผลที่ได๎รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ๒.๒  ผลกระทบ 
 ๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
ส่วนที ่ ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                    ๕๑-๙๖  

๑. ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๒.๑  วิสัยทัศน์ 
  ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 
  ๒.๓  เปูาประสงค์ 
  ๒.๔  ตัวชี้วัด 
      



 
 

สารบัญ 
 

         หน้า 
 

๒.๕  คําเปูาหมาย 
๒.๖  กลยุทธ์ 

 ๓.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
  ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง 
  ๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
                           องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
  ๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ส่วนที ่ ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                                                   ๙๗-๒๒๕ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น      

แบบ ผ.๐๗ 
แบบ ผ.๐๑ 
แบบ ผ.๐๒ 
แบบ ผ.๐๓ 
แบบ ผ.๐๘ 

ส่วนที ่ ๕  การติดตามและประเมินผล                                                                     ๒๒๖-๒๔๕ 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม 
๔. ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
๑.  ด้านกายภาพ  
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูํบ๎านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ตั้งอยูํในพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ  เลขที่   ๒๘๕  หมูํที่  ๕  ต าบลเพ็กใหญํ   
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกํน  ได๎รับการจัดตั้งให๎เป็นองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ณ 
วันที่  ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๔๗.๙  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด๎วย  ๑๑  
หมูํบ๎าน  ระยะหํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  ๔๐๓  กิโลเมตร  และระยะหํางจากจังหวัดขอนแกํนประมาณ  
๗๘  กิโลเมตร  และระยะหํางจากอ าเภอพลประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ตํอมาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนด
เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลในวันที่ ๑๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ปัจจุบันนี้ได๎ด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.    เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๗.๙  ตร.กม.หรือประมาณ  ๒๔,๖๕๐ ไรํ   
ประกอบด๎วยพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่ที่ตั้งหมูํบ๎าน       จ านวน        ๑,๙๖๐    ไรํ 
๒. พ้ืนที่การเกษตร         จ านวน     ๑๙,๗๑๑   ไรํ  
๓. พ้ืนที่สาธารณะ     จ านวน       ๒,๖๗๗   ไรํ  
๔. พ้ืนที่ตั้งวัด                 จ านวน                   ๑๗๖   ไรํ 
๕. พ้ืนที่ตั้งโรงเรียน          จ านวน            ๑๒๖   ไรํ 

อาณาเขตติดตํอ 
ทิศเหนือ 

หลักเขตที่  ๑  ติดตํอกับต าบลใหมํนาเพียง อ าเภอแวงใหญํ  ต าบลหัวทุํง อ าเภอพล และต าบลเกํางิ้ว อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแกํน  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากถนนสายชนบท – กุดรู บริเวณพิกัด  TC ๓๔๕๕๗๓  ไปตามถนนผํานทุํง
นาจนถึงจุดตัดกับถนนสายบ๎านโนนหอม  ต าบลเพ็กใหญํไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแกํน (หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด 
TC ๓๕๕๕๖๙) ระยะทางประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร  
หลักเขตที่  ๒ เป็นถนนสายบ๎านโนนหอม  ต าบลเพ็กใหญํไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแกํน  บริเวณพิกัด TC 
๓๕๕๕๖๙ ไปตามถนนจนถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณสะพาน (หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TC ๓๕๖๖๗๕) 
ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร 
หลักเขตที่  ๓  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๒๓๓ บริเวณสะพานพิกัด TC ๓๕๖๕๗๕ ไปตามทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓  จนถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา – หนองคาย (หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TC 
๔๓๑๔๙๘) ระยะทางประมาณ  ๑๒,๑๓๐  เมตร 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ทิศตะวันออก 
หลักเขตที่  ๔  ติดตํอกับเทศบาลเมืองเมืองพล  อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากจุดตัดระหวําง
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณพิกัด TC 
๔๓๑๔๙๘  จนถึงจุดตัดทางแยกบ๎านหนองอรุณ  ต าบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด                  TC 
๔๒๗๔๙๐) ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร 

ทิศใต๎ 
หลักเขตที่  ๕  ติดตํอกับต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจากทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) ตัดกับทางแยกบ๎านหนองอรุณ ต าบลลอมคอม  บริเวณพิกัด TC 
๔๒๗๔๙๐ ไปทางทิศตะวันตก  ผํานทุํงนาระหวํางบ๎านหนองอรุณ  ต าบลลอมคอมกับบ๎านเพ็กใหญํถึงบ๎านยานาง
ต าบลเพ็กใหญํ  กับบ๎านหนองดูํ ต าบลลอมคอมสิ้นสุดที่บ๎านหนองคูรอง ต าบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด 
TC ๓๓๔๔๙๓) ระยะทางประมาณ  ๑๑,๓๙๐  เมตร 

ทิศตะวันตก 
หลักเขตที่  ๖  ติดตํอกับต าบลก๎านเหลือง อ าเภอแวงน๎อย และต าบลใหมํนาเพียง อ าเภอแวงใหญํ โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากทุํงนาบ๎านหนองคูรอง ต าบลลอมคอม บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓  ไปตามทุํงนาถึงทางหลวงหมายเลข 
๒๑๙๙ บริเวณแยกไปบ๎านโคกกลาง  ต าบลเพ็กใหญํ (หลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด TC ๓๒๘๕๒๕) ระยะทางประมาณ  
๒,๔๒๐  เมตร  
หลักเขตที่  ๗  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  ชํวงทางแยกบ๎านโคกกลาง ต าบลเพ็กใหญํ บริเวณพิกัด TC 
๓๒๘๕๒๕  ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  จนถึงล าห๎วยหลักดําน (หลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๒) 
ระยะทางประมาณ  ๕,๑๐๐  เมตร  
หลักเขตที่  ๘  เป็นจุดตัดระหวํางทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  กับล าห๎วยหลักดําน บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๒ ไป
ตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  สิ้นสุดที่ถนนลงทุํงนา (หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๓) ระยะทางรวม  
๓๓๐  เมตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลเพ็กใหญํมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  บางแหํงเป็นพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ  ปุาที่ชุมชนสร๎างแอํงน้ า

ขนาดใหญํ  คือ ทุํงพึงพืด  มีล าน้ า ล าห๎วย  และหนองน้ าทั่วไป  หลายสายกระจายทั่วทั้งต าบล ลักษณะของดิน  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  เป็นดินเหนียวปนทรายและมีดินเค็มเป็นบางแหํงในพ้ืนที่บ๎านยานาง  หมูํที่ ๒                        
บ๎านโนนแต๎  หมูํที่ ๑๐  บ๎านโคกกลาง  หมูํที่  ๗   บ๎านโนนหอม  หมูํที่  ๘  พ้ืนที่สํวนใหญํใช๎ท าการเกษตร   เชํน   
การท านาข๎าว   และเลี้ยงสัตว์ 
 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลเพ็กใหญํมีลักษณะภูมิอากาศแบบอากาศร๎อนชื้นสลับกับฤดูแล๎ง   มีฝนตกปานกลาง ฤดูหนาวชํวง

เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฤดูฝนชํวง
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชันฤดูร๎อนชํวงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก  

๑.๔  ลักษณะของดิน 
การใช๎พ้ืนที่ดินทางการเกษตร   คิดเป็นร๎อยละ  ๘๙.๖๖  สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน  ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ต่ า   เนื่องจากการใช๎ดินมานาน  ขาดการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยปุ๋ยหมัก   ท าให๎ผลผลิตตกต่ าและต๎นทุนใน
การผลิตสูงได๎มีการสํงเสริมการไถกลบตอซังข๎าวเพ่ือเป็นการปรับปรุงดิน 
 

๑.๕  ลักษณะของแหลํงน้ า 
ทุํงพึงพืด  มีพ้ืนทีป่ระมาณ ๑,๕๓๐ ไรํ ๑ งาน  ๘๔  ตารางวา  ขณะนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอนแกํน  

ส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู๎ดูแลบางสํวนในการปรับปรุงให๎เป็นแหลํงข๎อมูลพันธุ์ไม๎ตําง ๆ  และเป็นแหลํงศึกษาดู
งานแหลํงทํองเที่ยว 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า คือฝนทิ้งชํวงในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํเป็น พ้ืนที่รับน้ า
ของลุํมน้ ามูลตอนบนลุํมน้ าสาขา ห๎วยแอก  มีล าห๎วยธรรมชาติและล าห๎วยขุดเพ่ิมเติม  รายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
-ล าห๎วยในต าบลเพ็กใหญํ 
ล าดับที่ รายการ อยูํในพื้นที่ 

๑ ล าห๎วยหลุบมํวง  มีระยะทาง  ๑,๑๙๘  ก.ม.  กว๎าง  ๒๗  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๒ ล าห๎วยทางควาย   มีระยะทาง  ๐.๓๐๐ ก.ม.  กว๎าง  ๑๔  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๓ ล าห๎วยโสกน้ าขาว   มีระยะทาง  ๐.๗๐๐  ก.ม.  กว๎าง  ๑๖  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๑ 
๔ ล าห๎วยฮํองแซง   มีระยะทาง  ๑,๕๘๕  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๕ ล าห๎วยฝายใหญํ   มีระยะทาง  ๐.๑๘๔  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๖ 
๖ ล าห๎วยวังเวินตอนบน  มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม.  กว๎าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐ ม. ม.๕ 
๗ ล าห๎วยวังเวินตอนลําง  มีระยะทาง  ๑,๔๐๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๒  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๑๑ 
๘ ล าห๎วยหิน  มีระยะทาง  ๑,๘๒๕  ก.ม.  กว๎าง  ๑๘  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๒ 
๙ ล าห๎วยสีดอฝั่งทิศตะวันออก มีระยะทาง  ๒,๒๙๐ ก.ม. กว๎าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๒ 

๑๐ ล าห๎วยสีดอฝั่งทิศตะวันตก  มีระยะทาง  ๑,๓๐๐  ก.ม. กว๎าง ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๑๐ 
๑๑ ล าห๎วยขุมปูนตอนลําง   มีระยะทาง  ๑,๕๗๕ ก.ม. กว๎าง  ๑๕ ม.ลึกเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ม.๓ 
๑๒ ล าห๎วยขุมปูนตอนบน   มีระยะทาง  ๑,๒๖๓ ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๓ 
๑๓ ล าห๎วยทุมเชือก    มีระยะทาง  ๑,๐๐๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐  ม. ม.๙ 
๑๔ ล าห๎วยหนองไผํ   มีระยะทาง  ๑,๑๙๐ ก.ม. กว๎าง  ๑๔.๕๐  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ม.๖,๔ 
๑๕ ล าห๎วยหนองขาม   มีระยะทาง  ๐.๕๔๕  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๒.๕๐  ม. ม.๙ 
๑๖ ล าห๎วยทางควาย   มีระยะทาง  ๑,๕๘๔  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ม.๙ 
๑๗ ล าห๎วยอุปฮาด  มีระยะทาง  ๒,๓๘๘  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๓.๐๐ ม. ม.๘ 
๑๘ ล าห๎วยบักนาย   มีระยะทาง  ๐.๕๗๕  ก.ม. กว๎าง  ๑๑  ม.  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ม.๖ 
๑๙ ล าห๎วยหลักดําน   มีระยะทาง  ๐.๖๕๐  ก.ม. กว๎าง  ๑๕  ม.  ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ม.๘ 

 (ระยะทางล าห้วย  ยาวรวมกันทั้งสิ้น  ๒๒,๕๕๒ เมตร หรือ ๒๒.๕๕ กิโลเมตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
-สระน้ าสาธารณะประโยชน์ในต าบลเพ็กใหญ ํ 
ล าดับที่ รายการ อยูํในพื้นที่ 

๑ สระประทุมวัน กว๎าง ๑๒๐ ม.  ยาว ๒๒๐ ม. ลึก ๕ ม. พ้ืนที่การเกษตร ๒,๐๐๐ ไรํ ม.๑ 
๒ สระเย็น  กว๎าง  ๑๑๕  ม.  ยาว ๒๔๕  ม.  ลึก ๕ ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๒๙๑ ไรํ ม.๒ 
๓ สระแก  กว๎าง  ๕๐  ม.  ยาว ๘๐ ม. ลึก ๓  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไรํ ม.๓ 
๔ หนองขุมปูน  กว๎าง  ๘๐  ม.  ยาว ๑๒๐ ม.  ลึก  ๔  ม. พ้ืนที่การเกษตร  ๓๗๑  ไรํ ม.๓ 
๕ สระแก  กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๔๐  ม.  ลึก  ๖  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไรํ ม.๔ 
๖ สระวัด  กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๔  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑๗๕  ไรํ ม.๔ 
๗ สระคูขาด  กว๎าง ๑๑๐ ม.  ยาว  ๒๕๐  ม.  ลึก  ๕  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๙๗๘  ไรํ ม.๕ 
๘ สระวัด  กว๎าง  ๓๕  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๑,๓๑๘  ไรํ ม.๖ 
๙ สระแก กว๎าง  ๗๐  ม.  ยาว  ๑๑๙  ม.  ลึก  ๓.๕๐  ม.   พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไรํ ม.๗ 

๑๐ สระร๎อยดี  กว๎าง  ๑๒๐  ม.  ยาว  ๑๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๗๑๕  ไรํ ม.๗ 
๑๑ หนองผักทํอ  กว๎าง  ๑๐๐  ม. ยาว  ๑๘๐  ม. ลึก ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๓,๑๖๘  ไรํ ม.๘ 
๑๒ สระหนองขาม กว๎าง  ๔๐  ม.  ยาว  ๖๐  ม.  ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๔,๐๓๖ ไรํ ม.๙ 
๑๓ สระหนองโก  กว๎าง  ๖๐  ม.  ยาว  ๑๐๐  ม. ลึก  ๓  ม.  พ้ืนที่การเกษตร  ๒,๑๔๕  ไรํ ม.๑๐ 

-ประเภทแหลํงน้ าในต าบลเพ็กใหญํ 
๑)  บํอน้ าตื้น        ๔๐ แหํง 
๒)  บํอบาดาล          ๓ แหํง 
๓)  ประปาหมูํบ๎าน         ๙ แหํง 
๔)  แหลํงน้ าธรรมชาติ  ห๎วย/หนอง/คลอง/บึง  ฯลฯ              ๑๙ แหํง 
๕)  สระน้ าในไรํนา      ๒๑๐ แหํง 
-สภาพปัญหาด๎านทรัพยากรน้ า 

การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  ได๎แกํ   ม.๑ บ๎านสระบัว  ,  ม.๓  บ๎านนาคสะดุ๎ง , ม.๔  บ๎านโคกสี  ,  ม.
๕  บ๎านเพ็กใหญํ , ม.๖  บ๎านหนองสะแบง , ม.๒ บ๎านยานาง , ม.๑๐ บ๎านโนนแต๎  ,  ม.๑๑ บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา   

พ้ืนที่น้ าทํวมมี  ๔  แหํง  คือบริเวณ ม.๕ บ๎านเพ็กใหญํ , ม.๒ บ๎านยานาง ,  ม.๙ บ๎านทุํงแค , ม.๘                 
บ๎านโนนหอม  และน้ าทํวมชํวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  บริเวณน้ าทํวมคือ   บ๎านเพ็กใหญํ – ยานาง 
ประมาณ  ๑๕  ไรํ  การระบายน้ าสามารถระบายลงล าห๎วยวังเวินตอนลํางและน้ าทํวมบริเวณรอบทุํงพึงพืด  พ้ืนที่
ประมาณ ๒๐๐  ไรํ   ไมํมีทางระบายน้ า   ต๎องท าการขุดลอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
ฝนแล๎งจะเกิดขึ้นในชํวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  พ้ืนที่ที่ได๎รับผลกระทบจากฝนแล๎งทั่วทั้งพ้ืนที่

ต าบลโดยรวม 
 

-ภัยธรรมชาต ิ
๑. ภัยแล๎ง  ในรอบ ๑๗  ปี  ได๎เกิดฝนแล๎งในปี  ๒๕๒๘ , ๒๕๒๙ , ๒๕๓๔ , ๒๕๓๗ , ๒๕๔๖ , ๒๕๕๕ 

๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ 
๒. ภัยน้ าทํวม   ในรอบ ๒๑  ปี  ได๎เกิดน้ าทํวมพื้นที่  บ๎านทุํงแค  บ๎านโนนหอม  ในปี  ๒๕๕๑ 

๑.๖  ลักษณะของไม๎และปุาไม ๎
โนนแทํนพระ พ้ืนที่  ๒๓๕  ไรํ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นพ้ืนที่โนนสูง เคยเป็นที่อยูํอาศัยของขอมสมัย

ประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ๎าพํอสิบกรี   ที่ประชาชนต าบลเพ็กใหญํนับถือ  และเป็นสถานที่จัดงาน
ประเพณีสรงกูํ , จัดงานบุญบั้งไฟของต าบลเพ็กใหญํ 
 โคกท าเล พื้นที่ ๓๕๒  ไรํ  ๓  ตารางวา เป็นโคกที่มีพันธุ์ไม๎ตามธรรมชาติขึ้นเป็นแหลํงอาหารของชาวบ๎าน
แถบนั้น  คือการเก็บเห็ด      
 
๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  มีเขตการปกครองมีทั้งหมด  ๑๑  หมูํบ๎าน  เป็นหมูํบ๎าน 

ที่อยูํในเขตต าบลเพ็กใหญํ  ได๎แกํ 
เขต  ๑  หมูํที่ ๑   บ๎านสระบัว    
เขต  ๒ หมูํที่ ๒   บ๎านยานาง    
เขต  ๓ หมูํที่ ๓   บ๎านนาคสะดุ๎ง    
เขต  ๔  หมูํที่ ๔   บ๎านโคกสี    
เขต  ๕  หมูํที่ ๕   บ๎านเพ็กใหญํ    
เขต  ๖  หมูํที่ ๖   บ๎านหนองสะแบง 
เขต  ๗  หมูํที่ ๗   บ๎านโคกกลาง 
เขต  ๘  หมูํที่ ๘   บ๎านโนนหอม 
เขต  ๙  หมูํที่ ๙   บ๎านทุํงแค 
เขต ๑๐ หมูํที่ ๑๐ บ๎านโนนแต๎ 
เขต ๑๑ หมูํที่ ๑๑ บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๒.๑  การเลือกตั้ง 
-โครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นายวิชาญ  มหาราช  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นายประสิทธิ์  ขวากุดแข๎ รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๓.นายสมหมาย  แสงดารา รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
๔.นายไกรรัตน์  โสภาจันทร ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นายวิเชียร  ทาซ๎าย  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นายสมาน  พรรณา  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๓.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัด อบต. / เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
๔.นายเวียนชัย  แกํนสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑ 
๕.นายบุญยงค ์  ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑ 
๖.นางพรสวรรค์  พรกุณา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๒ 
๗.นายถวิล  สินค๎า  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๒ 
๘.นายจรัญ  ค าใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๓ 
๙.นายศักดิ์  ชนางกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๓ 
๑๐.นายวิโรจน ์  กัณหาปูอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๔ 
๑๑.นายสมชาย  เทียบอาจ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๔ 
๑๒.นายประหยัด         ลอดวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๕ 
๑๓.นางสุภาวด ี  สายหยุด สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๕ 
๑๔.นายประสาน   ภิรมกิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๖ 
๑๕.นางจุฑามณี  ค าปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๖ 
๑๖.นายขาว  ละมลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๗ 
๑๗.นางรวีวรรณ  สมขบวน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๗ 
๑๘.นายบุญเพ็ง  ทิพย์เนตร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๘ 
๑๙.นายค าปน  เถาเบา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๙ 
๒๐.นายสุบัน  บุตรวิชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๙ 
๒๑.นายสนั่น  เตชะแก๎ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๐ 
๒๒.นายสมพร  ค าชมภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๐ 
๒๓.นางสุคนธ์  ทุมพัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ม.๑๑ 
 

 
 
 
 



๘ 
บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล 
๑.นายสุพจน์  ดอนมงคุณ ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.นางแพทอง  มิเถาวัลย์ รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
ส านักงานปลัด อบต. 
๑.จําเอกวีรยุทธ์  พูลติกุล  หัวหน๎าส านักปลัด 
๒.นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๓.นางสาวเครือวรรณ์ ตีระมาตย์ นักพัฒนาชุมชน 
๔.นางสาวชลดา  มหาราช  พยาบาลวิชาชีพ 
๕.นางเบญจมาศ  วสุวิภา  นักจัดการงานทั่วไป 
๖.สิบเอกธวัชชัย  ถิ่นแก๎ว  เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗.นายสันติ  เสาวรส  ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน 
๘.นางณัฐชานันท์  มหาราช  ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๙.นางรัชน ุ  เกตลา  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
๑๐.นายประเวทย์ กรจตุพรหม พนักงานขับรถยนต์ 
๑๑.นายบุญเพ็ง  ตู๎หงษา           นักการภารโรง  
๑๒.นางสมนิท  ตู๎หงษา  แมํบ๎าน 
๑๓.นายสุพล  สินโพธิ์  คนสวน 
กองคลัง 
๑.นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์ ผู๎อ านวยการกองคลัง   
๒.นางพรพิมล  เค๎าทอง     นักวิชาการพัสดุ  
๓.นายอัศวิน  แปนนอก นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔.นางจารุณี  แห๎วทอง เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕.นางวิไลวรรณ์  กองเงิน            นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 
๖.นางจิราภรณ์  เพ่ิมพูล            เจ๎าพนักงานพัสดุ 
๗.นางสุภานัน  นามวงษ์  เจ๎าหน๎าที่พัสดุ 
๘.นางสาวนุชร ี  ลอยหมื่นไว  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ 
กองชําง  
๑.นายนิรัญ  นาชิต  ผู๎อ านวยการกองชําง 
๒.นายชาญเดช  กองเงิน            นายชํางโยธา 
๓.นายมงคล  สุระดนัย   เจ๎าพนักงานธุรการ 
๔.นายจักรพล  นาจวง   ผู๎ชํวยชํางโยธา 
๕.นายอาทิตย์  กองเงิน     ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา 

 
 
 
 
 



๙ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.นางสาวอภิญญา น๎อยจันทร์ ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.นางปิยะนุช  ทีทา  นักวิชาการศึกษา 
๓.นางรัชน ี  นาโสม  คร ู คศ.๑ 
๔.นางพุทธชาติ  ประเสริฐ ครูผู๎ดูแลเล็ก 
๕.นางอินทร์ธิรา  การนา  ครูผู๎ชํวยดูแลเด็ก 
๖.นางฉตัรชนก  ชํางปั้น  ผู๎ดูแลเล็ก 
๗.นางศรีนวล  ดาราษฎร์ ผู๎ดูแลเล็ก 
๘.นางสาวพรพรรณ อันมาก  ผู๎ดูแลเล็ก 
๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน  ๖,๙๗๙  คน เป็นชาย  ๓,๔๖๘ คน   
และเป็นหญิง  ๓,๕๑๑ คน 

 

ที ่ ชื่อหมูํบ๎าน หมูํที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ สระบัว ๑ ๒๕๔ ๔๓๕ ๔๓๕ ๘๗๐ 
๒ ยานาง ๒ ๒๑๖ ๓๓๓ ๓๒๓ ๖๕๖ 
๓ นาคสะดุ๎ง ๓ ๕๗ ๑๑๑ ๑๐๗ ๒๑๘ 
๔ โคกสี ๔ ๖๕ ๑๑๘ ๑๑๒ ๒๓๐ 
๕ เพ็กใหญํ ๕ ๒๑๖ ๒๙๙ ๓๐๗ ๖๐๖ 
๖ หนองสะแบง ๖ ๑๗๔ ๓๓๗ ๓๔๖ ๖๘๓ 
๗ โคกกลาง ๗ ๑๗๑ ๓๔๓ ๓๗๕ ๗๑๘ 
๘ โนนหอม ๘ ๒๔๘ ๓๘๙ ๔๐๗ ๗๙๖ 
๙ ทุํงแค ๙ ๓๔๓ ๖๒๕ ๕๙๕ ๑,๒๒๐ 

๑๐ โนนแต๎ ๑๐ ๙๘ ๒๐๙ ๒๐๓ ๔๑๒ 
๑๑ เพ็กใหญํพัฒนา ๑๑ ๑๖๘ ๒๖๙ ๓๐๑ ๕๗๐ 

 รวม (หมูํบ๎าน) ๑๑ ๒,๐๑๐ ๓,๔๖๘ ๓,๕๑๑ ๖,๙๗๙ 
ที่มา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 

 
 
 
 
 



๑๐ 
๓.๒  ชวํงอายุและจ านวนประชากร 

การแยกตามชํวงอายุ (ปี)  เฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย 
เพศ/ชํวงอายุ ๐-๑๔ ปี ๑๕-๒๕ ปี ๒๖-๖๐ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย ๕๕๖ ๕๔๕ ๑,๘๐๔ ๕๖๓ 
หญิง ๕๔๑ ๔๗๒ ๑,๘๒๑ ๖๗๗ 
รวม ๑,๐๙๗ ๑,๐๑๗ ๓,๖๒๕ ๑,๒๔๐ 

ที่มา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 

 
การเปรียบเทียบประชากรสามปีย๎อนหลัง  (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)    

ที ่ ชื่อหมูํบ๎าน หมูํที่ 
จ านวนประชากร (คน) 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
๑ สระบัว ๑ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๖๘ ๘๗๐ 
๒ ยานาง ๒ ๖๗๘ ๖๗๑ ๖๕๗ ๖๕๖ 
๓ นาคสะดุ๎ง ๓ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๗ ๒๑๘ 
๔ โคกสี ๔ ๒๓๑ ๒๓๓ ๒๓๑ ๒๓๐ 
๕ เพ็กใหญํ ๕ ๖๐๕ ๖๐๔ ๖๐๑ ๖๐๖ 
๖ หนองสะแบง ๖ ๖๘๓ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๓ 
๗ โคกกลาง ๗ ๗๐๕ ๗๑๒ ๗๑๕ ๗๑๘ 
๘ โนนหอม ๘ ๘๐๕ ๘๐๘ ๗๙๖ ๗๙๖ 
๙ ทุํงแค ๙ ๑,๒๐๑ ๑,๒๐๔ ๑,๒๑๒ ๑,๒๒๐ 

๑๐ โนนแต๎ ๑๐ ๔๐๒ ๔๐๘ ๔๑๒ ๔๑๒ 
๑๑ เพ็กใหญํพัฒนา ๑๑ ๕๗๘ ๕๗๓ ๕๗๒ ๕๗๐ 

 รวม ๑๑ ๖,๙๗๑ ๖,๙๗๘ ๖,๙๖๒ ๖,๙๗๙ 
ที่มา  :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอพล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๙) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๔๗.๙  ตารางกิโลเมตร  มีสถานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๖  แหํง  มีจ านวนนักเรียน  ๓๕๑  คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน  
๑  แหํง  มีจ านวนเด็กเล็ก  ๙๖  คน  แยกได๎ดังนี้ 

 
โรงเรียน 

รวม 
 

จ านวน 
นักเรียน 

กํอนประถม ประถม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
โรงเรียนบ๎านยานาง ๓๓ ๑๘ ๑๕ ๖ ๒ ๑๒ ๑๓ 
โรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว ๘๘ ๕๐ ๓๘ ๑๔ ๕ ๓๖ ๓๓ 
โรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคค ี ๔๑ ๒๓ ๑๘ ๓ ๕ ๒๐ ๑๓ 
โรงเรียนบ๎านโคกกลางประชาสรรค์ ๕๙ ๓๓ ๒๖ ๕ ๔ ๒๘ ๒๒ 
โรงเรียนบ๎านโนนหอมโนนศาลา ๗๑ ๓๘ ๓๓ ๑๑ ๑๐ ๒๗ ๒๓ 
โรงเรียนบ๎านทํุงแค ๕๙ ๒๘ ๓๑ ๕ ๙ ๒๓ ๒๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ ๙๖ ๕๓ ๔๓ ๕๓ ๔๓ - - 

รวม ๔๔๗ ๒๔๓ ๒๐๔ ๙๗ ๗๘ ๑๔๖ ๑๒๖ 
ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  (ข๎อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๙) 

 
จ านวนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ 

โรงเรียน 
 

จ านวน 
 

โรงเรียนบ๎านยานาง ๗ 
โรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว ๑๑ 
โรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคค ี ๖ 
โรงเรียนบ๎านโคกกลางประชาสรรค์ ๗ 
โรงเรียนบ๎านโนนหอมโนนศาลา ๑๐ 
โรงเรียนบ๎านทํุงแค ๑๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพก็ใหญ ํ ๖ 
รวม ๕๘ 

ที่มา  :  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  (ข๎อมูล ณ    เดือนธันวาคม  ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 ๔.๒  สาธารณสุข 
บุคลากรโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญํ 
๑.นายสุทธ ิ  เลาวัณย์ศิริ ต าแหนํงนายแพทย์ 
๒.นางปัณณพร  หนองแก ต าแหนํง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ผู๎อ านวยการโรงพยาบาล) 
๓.นางสาวละมัย  บุญเชิด  ต าแหนํง เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๔.นางสาวปิยนุช  อันทะปัญญา ต าแหนํงแพทย์แผนไทย 
๕.นางรินรฎา  เพ็ชรศรี  ต าแหนํงพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖.นางสาวเบญจมาพร โพธิ์ศรีศาสตร์ ต าแหนํงเจ๎าพนักงานทันตแพทย์ 
ข๎อมูลสถิติผู๎ปุวยโรคตํางๆ  (ในปี ๒๕๕๙  ที่ผํานมา) 
๑.โรคเกี่ยวกับระบบเมตาบอลิซึม   จ านวน  ๓,๒๔๐  ราย 
๒.โรคที่เกิดอาการหลายระบบ   จ านวน  ๓,๑๘๑ ราย 
๓.อาการแสดงสิ่งผิดปกติ    จ านวน  ๒,๗๐๙  ราย 
๔.โรคระบบทางเดินหายใจ   จ านวน   ๑,๗๗๖  ราย 
๕.โรคเกิดเฉพาะต าแหนํง    จ านวน  ๑,๔๔๕  ราย 
๖.โรคระบบยํอยอาหาร  รวมโรคในชํองปาก จ านวน  ๑,๒๙๙  ราย 
๗.โรคระบบโครงรํางและกล๎ามเนื้อ   จ านวน     ๔๗๕  ราย 
๘.โรคตาและสํวนประกอบทางตา   จ านวน     ๒๘๖  ราย 
๙.โรคและอาการอ่ืน    จ านวน     ๒๗๗  ราย 
๑๐.โรคของสตรี     จ านวน     ๒๕๓  ราย 
 
สรุปสาเหตุการเสียชีวิต  

ชนิดของโรค จ านวน 
โรคมะเร็ง ๒๘ 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ๒๕ 
โรคสูงอายุ ๑๘ 
โรคเบาหวาน ๑๐ 
โรคติดเชื้อ ๑๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
ข๎อมูลและสถานะสุขภาพผู๎พิการ ปี ๒๕๕๙ 

หมูํที่ ประเภทความพิการ สถานะสุขภาพ 
สติปัญญา ทางกาย ทางจิต การสื่อสาร ติดสังคม ติดบ๎าน ติดเตียง 

๑ ๓ ๙ ๑ ๙ ๑๖ ๖ ๐ 
๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๒ ๐ 
๓ ๓ ๑ ๐ ๒ ๓ ๑ ๐ 
๔ ๔ ๔ ๑ ๕ ๑๐ ๐ ๐ 
๕ ๑ ๒ ๗ ๑ ๘ ๑ ๐ 
๖ ๑ ๕ ๒ ๖ ๙ ๔ ๐ 
๗ ๑ ๙ ๓ ๑ ๙ ๓ ๑ 
๘ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ ๐ 
๙ ๕ ๑๒ ๔ ๑๑ ๒๒ ๙ ๐ 

๑๐ ๒ ๒ ๐ ๓ ๒ ๓ ๐ 
๑๑ ๑ ๔ ๐ ๐ ๔ ๑ ๐ 
รวม ๒๓ ๔๙ ๒๑ ๔๑ ๙๔ ๓๓ ๑ 

 
๔.๓  อาชญากรรม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ต าบลเพ็กใหญํ   มีจุดตรวจประจ าต าบล  ๑  แหํง  ตั้งอยูํที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

โดยมีเจ๎าหน๎าที่ต ารวจประจ าต าบล   ดังนี้ 
- ร.ต.ต. สิรชิัย     วรจันทร ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
-อัตราก าลังพลด้านการรักษาความปลอดภัยต าบลพพกกให่  
อาสาสมัครต ารวจบ้าน   ต าบลพพกกให่   อ าพภอพล   จังหวัดขอนแก น   สังกัดสถานีต ารวจภูธรพล 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมูํ หมายเหตุ 
๑ นายภูวดล ตีระมาตย์ ๑  
๒ นายไพรวัลย์ ค าทํุน ๑  
๓ นายสิริชัย เทพมะที ๑  
๔ นายวินัย ยอดพิละ ๑  
๕ นายค าหลํา โสมก าดัด ๑  
๖ นายทองพูล ค าคูณ ๒  
๗ นายอรัญ ชํางปั้น ๒  
๘ นายภานุวัฒน์ เทพวารินทร์ ๒  
๙ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  

๑๐ นายประวัติ กาสีวัน ๓  
๑๑ นายคมสันต์ อัศวรุจิรกุล ๓  
๑๒ นายวิโรจน ์ กัณหาปล๎อง ๔  
๑๓ นายประสิทธิ์ ขวากุดแข๎ ๔  
๑๔ นายประเสริฐศิลป์ ศรีล๎อม ๕  
๑๕ นายพงษ์ภิสิทธิ์ แกํนสา ๕  
๑๖ นายน าโชค อินส าราญ ๕  
๑๗ นายเสถียร ยอดค า ๖  
๑๘ นายปัดชา จักรพิมพ์ ๖  
๑๙ นายสวัสดิ์ ฤทธิ์ไธสง ๖  
๒๐ นายภัควัต บุบผาชาติ ๗  
๒๑ นายราชัน เมืองขวา ๗  
๒๒ นายอนันต์ วงษ์หาแก๎ว ๘  
๒๓ นายนิเวช ลุนมาตร ๘  
๒๔ นายค ารณ ชัยสิทธิ ์ ๘  

 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕ 
 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน   ต าบลพพกกให่   อ าพภอพล   จังหวัดขอนแก น   สังกัดสถานีต ารวจภูธรพล 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หมูํ หมายเหตุ 
๒๕ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  
๒๖ นายค าปน เถาเบา ๙  
๒๗ นายโพธิ์ คันจรนาค ๙  
๒๘ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  
๒๙ นายสุนทร สิริอัต ๙  
๓๐ นายสุรพล วงษ์ปัญญา ๑๐  
๓๑ นายอํอนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  
๓๒ นายสมพร กองทอง ๑๐  
๓๓ นายอาทิตย์ มูลมัง ๑๑  
๓๔ นายอดิเรก ลาอํอน ๑๑  
๓๕ นายสุพจน์ เพียรไธสง ๑๑  

 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      

ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑ นายบุญยง                ประเสริฐ ๑  
๒ นายเสริมศักดิ์        ประเสริฐ ๑  
๓ นายพรชัย                  บุญที ๑  
๔ นายสมหวัง            สอนค าแก๎ว ๑  
๕ นายจันทร์                  ประจญหาญ ๑  
๖ นายไพโรจน์             แสนสิมมา ๑  
๗ นายนิกร              ตีระมาตย์ ๑  
๘ นายอุทัย            พุทธรรม ๑  
๙ นายอนุรักษ์ เกตลา ๑  

๑๐ นายสุนทร ปูองเขต ๑  
๑๑ นายขวัญชัย แพงค าแหง ๑  
๑๒ นายสิริชัย เทพมะที ๑  

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๖ 
 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน    
   

ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑๓ นายทองพูล ค าคูณ ๒  
๑๔ นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ๒  
๑๕ นายทองพูล พลนงค์ ๒  
๑๖ นายอรัญ ชํางปั้น ๒  
๑๗ นายนิเวศน์ สุริโย ๒  
๑๘ นายค าฝน สิงธานี ๒  
๑๙ นายภานุวัฒน์          เทพวารินทร์ ๒  
๒๐ นายบุญเพ็ง             ตู๎หงษา ๒  
๒๑ นายณัฐ                  วรรณวิจิตร ๒  
๒๒ นายถวิล                 สินค๎า ๒  
๒๓ นายวรวิทย์ ทับขวา ๒  
๒๔ นายชูพันธ์ ศรีตะ ๒  
๒๕ นายสี อ๎ุยมี ๒  
๒๖ นายสุพรม คุณวันดี ๒  
๒๗ นายอัมพร ไสยกิจ ๒  
๒๘ นายสุริยา ผายพิมพ์ ๒  
๒๙ นายพัทยา หลงมีวงศ์ ๒  
๓๐ นายไพบูลย์ กะลาม ๒  
๓๑ นายคมสันต์ ไสยกิจ ๒  
๓๒ นายอนุสรณ์ แพงค าแหง ๒  
๓๓ นายประยูร วิลัยวรรณ ๒  
๓๔ นายสุบรรณ์          พิมพ์มะสิงห์ ๓  
๓๕ นายศักดิ์               ชนางกลาง ๓  
๓๖ นายถวิล              ทัดกุดเรือ ๓  
๓๗ นายพัฒนะ               ปิดตาระโพธิ์ ๓  
๓๘ นางอุษณี               เรืองมณี ๓  

 
 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๓๙ นายสมหวัง          ถิ่นแก๎ว ๓  
๔๐ นายเกรียงศักดิ์      เรืองมณี ๓  
๔๑ นายวิชัย มะลา ๓  
๔๒ นายจรัญ ค าใจ ๓  
๔๓ นายอัคคี สิเนหันหา ๔  
๔๔ นายวันชัย สีจันทร์ก่ า ๔  
๔๕ นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธิ์ ๔  
๔๖ นายสมชาย เทียบอาจ ๔  
๔๗ นายทองสุข คอนเพ็ง ๔  
๔๘ นายชัชวาล นาสวาสดิ์ ๔  
๔๙ นายประสิทธิ์ ขวากุดแข๎ ๔  
๕๐ นายบุญเตียง จันเสนา ๔  
๕๑ นายสมศักดิ์ โลกาวี ๔  
๕๒ นายทักษิณ กองแก๎ว ๔  
๕๓ นายสุบรรณ์ ย๎อไธสงค์ ๔  
๕๔ นายทรงศักดิ์ คลังมั่น ๔  
๕๕ นางนิยม ขวากุดแข๎ ๔  
๕๖ นางอมร งานหมั่น ๔  
๕๗ นายสุรัตน์ ยอดค า ๔  
๕๘ นายพิชิต รูไธสง ๕  
๕๙ นางสุกญัญา สุริยะเสน ๕  
๖๐ นายสุเวช บัวลา ๕  
๖๑ นายจรูญ คริบเงิน ๕  
๖๒ น.ส.มยุร ี โคตรมณี ๕  
๖๓ นายประเวทย์ กรจตุพรหม ๕  
๖๔ นางโสภา วงษ์สมบัติ ๕  
๖๕ นายทองม๎วน ทุมเท่ียง ๕  
๖๖ นายประหยัด ลอดวงษ์ ๕  
๖๗ นายทนงศักดิ์ นุชิตภาพ ๕  

 
 
 
 



๑๘ 
 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๖๘ นายนิพนธ์ นุชิต ๖  
๖๙ นายสุเมธ ค าคูณ ๖  
๗๐ นายไพรัช เปภัคด ี ๖  
๗๑ นายสมยศ ชันชวา ๖  
๗๒ นายบุญธรรม อาจปะละ ๖  
๗๓ นายประสาน ภิรมกิจ ๖  
๗๔ นายจินดา พลค๎อ ๖  
๗๕ นายวิฑูรย์ ค าคูณ ๖  
๗๖ นายสุเจิด ภูค า ๖  
๗๗ นางจุฑามณี ค าปิ่น ๖  
๗๘ นายขาว อินทร์ตา ๖  
๗๙ นายกิตติ อาดปะละ ๖  
๘๐ นายบัณฑิต แสนเหลา ๖  
๘๑ นายนิคม แสงจันทร์ ๖  
๘๒ นายเสถียร ยอดค า ๖  
๘๓ นายบุดดา สาคร ๗  
๘๔ นายค าแพง สูงแข็ง ๗  
๘๕ นายรังสรรค์ เมืองขวา ๗  
๘๖ นายขาว ละมุล ๗  
๘๗ นายชุมพล อันมาก ๗  
๘๘ นายค าพันธ์ หล๎ามาชน ๗  
๘๙ นางโก ๎ พรมลาย ๗  
๙๐ นายนิวัฒน์ บุตรวิชา ๗  
๙๑ นางอํอน แสงทองเกิด ๗  
๙๒ นางทองใส ขอสูงเนิน ๗  
๙๓ นายนิพนธ์ บุบผามาตะนัง ๗  

 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙ 
 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๙๔ นายสงวน บุบผา ๗  
๙๕ นายราชัน เมืองขวา ๗  
๙๖ นางระวีวรรณ สมขบวน ๗  
๙๗ นายพรพิศ สิงห์สุริยะ ๗  
๙๘ นายวิเชียร ทาซ๎าย ๘  
๙๙ นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ๘  

๑๐๐ นายประมวน หล๎าบุดดี ๘  
๑๐๑ นายเพ็ชร ควรแสวง ๘  
๑๐๒ นายอนันต์ วงศ์หาแก๎ว ๘  
๑๐๓ นายประยวน เพ็ชรภา ๘  
๑๐๔ นายนนท ์ เถาเบา ๘  
๑๐๕ นายบุญรัตน์ จันทราเทพ ๘  
๑๐๖ นายกองเหรียญ บาลี ๘  
๑๐๗ นายน๎อย รามเกียร ๘  
๑๐๘ นายวิไลย์ ขันทอง ๘  
๑๐๙ นายอาจ ทังทองมะดัน ๘  
๑๑๐ นายทองหลํอ ค าโพนงาม ๘  
๑๑๑ นายบุญเพ็ง             ทิพย์เนตร ๘  
๑๑๒ นายคงฤทธิ์ วัลภา ๘  
๑๑๓ นายสังวาล เสี่ยวก าปัง ๙  
๑๑๔ นายประไพร กระจอนนาค ๙  
๑๑๕ นายสุบัน บุตรวิชา ๙  
๑๑๖ นายสังวาล วิลัยวรรณ ์ ๙  
๑๑๗ นายโคฮัง ขันแข็ง ๙  
๑๑๘ นายหนูจันทร์ จันทร์โท ๙  
๑๑๙ นายพรชัย  ธรรมสาร ๙  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
ล าดับ ชื่อ – สกุล  หมูํ หมายเหตุ 
๑๒๐ นายค าปน เถาเบา ๙  
๑๒๑ นายส าราญ คิดเห็น ๙  
๑๒๒ นายสุพจน์ สิริอัต ๙  
๑๒๓ นายช านาญ วิลัยวรรณ ์ ๙  
๑๒๔ นายสุนทร สิริอัต ๙  
๑๒๕ นายสมพร ถามูลเรศ ๙  
๑๒๖ นายสมปอง หอมราช ๙  
๑๒๗ น.ส.หนูหวาด ชวะหา ๙  
๑๒๘ ม.ส.มณีภรณ์ สุดสะอาด ๙  
๑๒๙ นายค ามาย บัวแพ ๙  
๑๓๐ นายสมัย อ๎ุยมี ๙  
๑๓๑ นางยาจิตร บาลี ๙  
๑๓๒ นายอาคม พลโรม ๙  
๑๓๓ น.ส.นันท์นภัส วรสิทธิ ์ ๙  
๑๓๔ นายสนั่น เตชะแก๎ว ๑๐  
๑๓๕ นายทองขัน เตชะแก๎ว ๑๐  
๑๓๖ นายทองม๎วน ค าแกํนแก๎ว ๑๐  
๑๓๗ นายยุทธ์ วรรณวิจิต ๑๐  
๑๓๘ นายสายันต์ วงศ์จริยะจรรยา ๑๐  
๑๓๙ นายอํอนจันทร์ วรรณวิจิต ๑๐  
๑๔๐ นายถวิล ศรีสุวรนันท์ ๑๐  
๑๔๑ นายบุญคง ปานพิมพ์ ๑๐  
๑๔๒ นายทองใบ พลแสน ๑๐  
๑๔๓ นายศรีสุพล ตุํนปุา ๑๑  
๑๔๔ นายมนตรี ศรีอัครวิเนต ๑๑  
๑๔๕ นางพุฒ พลพงษ์ ๑๑  
๑๔๖ นายสมาน พรรณา ๑๑  
๑๔๗ นางอัมพร กองทอง ๑๑  

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแกํน      
-เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญ ํ

ล าดับ ชื่อ – สกุล  ต าแหนํง หมายเหตุ 
๑๔๘ นายวิชาญ มหาราช นายก อบต.  
๑๔๙ นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต.  
๑๕๐ นางแพทอง มิเถาวัลย์ รองปลัด อบต.  
๑๕๑ นายนิรัญ นาชิต ผู๎อ านวยการกองชําง  
๑๕๒ น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๕๓ สิบเอกธวัชชัย ถิ่นแก๎ว เจ๎าพนักงานปูองกันฯ  
๑๕๔ นายชาญเดช กองเงิน นายชํางโยธา  
๑๕๕ นายมงคล สุระดนัย เจ๎าพนักงานธุรการ  
๑๕๖ นายสันติ เสาวรส ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน  
๑๕๗ นายจักรพล นาจวง ผู๎ชํวยชํางโยธา  
๑๕๘ นายอาทิตย์ กองเงิน ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา  

๔.๔  การสังคมสงเคราะห์   
๑.  ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่     จ านวน   ๑,๒๐๔  คน  
๒.  คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่   จ านวน      ๒๕๗  คน  
๓.  ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.เพ็กใหญ่    จ านวน        ๑๗  คน 

หมู ่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

๑ ๑๕๘ ๓๔ ๑ 
๒ ๑๒๑ ๑๘ ๑ 

๓ ๓๓ ๘ ๐ 

๔ ๓๔ ๑๕ ๐ 
๕ ๙๖ ๒๓ ๒ 

๖ ๑๑๕ ๒๐ ๑ 
๗ ๑๐๑ ๒๘ ๑ 

๘ ๑๔๗ ๓๑ ๑ 

๙ ๒๐๔  ๕๓ ๒ 
๑๐ ๗๗ ๑๐ ๕ 

๑๑ ๑๑๘ ๑๗ ๔ 

รวม ๑,๒๐๔ ๒๕๗ ๑๗ 
 



๒๒ 
 
๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผํนดิน   3   สายพาดผําน 

(๑) ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๓๓   เชื่อมอ าเภอพล – ต าบลใหมํนาเพียง  อ าเภอแวงใหญํ 
(๒) ทางหลวงหมายเลข   ๒๒๔๐   เชื่อมต าบลเพ็กใหญํ อ าเภอพล – ต าบลก๎านเหลือง  อ าเภอแวงน๎อย 
(๓) ทางหลวงหมายเลข   ๒๑๙๙   เชื่อมต าบลเพ็กใหญํ อ าเภอพล – ต าบลแวงน๎อย  อ าเภอแวงน๎อย 
ถนนที่ใช๎ในการคมนาคมภายในต าบลเพ็กใหญํ  แยกเป็น 
(๑) ถนนลาดยาง    ระยะทางรวม   ๑๐,๗๕๓    เมตร 
(๒) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม       ๒๕,๙๓๑    เมตร  
(๓) ถนนหินคลุก    ระยะทางรวม     ๕,๕๓๔    เมตร 
(๔) ถนนลูกรัง   ระยะทางรวม         ๓,๒๙๐    เมตร 
(๕) ถนนดิน   ระยะทางรวม     ๑,๘๐๐    เมตร 
 

๕.๒  การไฟฟ้า 
การไฟฟูาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน  มีไฟฟูาใช๎ทุกเขตพ้ืนทีห่มูํบ๎าน 

และมีไฟแสงสวํางสาธารณะทุกหมูํบ๎าน    
 
 ๕.๓  การประปา  

การประปาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน  มีน้ าประปาที่ได๎มาตรฐาน               
ในเขตจ านวน  ๘  หมูํบ๎าน  ๗  แหํง    คือ   บ๎านสระบัว ม.๑ , บ๎านยานาง-โนนแต๎ ม.๒ – ๑๐ , บ๎านนาคสะดุ๎ง  
ม.๓ ,  บ๎านโคกสี ม.๔ , บ๎านหนองสะแบง ม.๖ , บ๎านโนนหอม ม.๘ , บ๎านทุํงแค ม.๙  
 
 ๕.๔  โทรศัพท ์
 การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ๑๑ หมูํบ๎าน                         
มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก 
 
๖.  ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 
(๑)  พันธุ์พืชที่ปลูก  คือ  ข๎าวเกษตรกรในต าบลเพ็กใหญํ  เกือบ  ๑๐๐ %  ใช๎พันธุ์ข๎าวพันธุ์สํงเสริม  ได๎แกํ               
พันธุ์ กข.๖  พันธุ์ข๎าวขาวดอกมะลิ  ๑๐๕  และพันธุ์ กข.๑๕  พ้ืนที่ในการท านา  จ านวน  ๑๙,๗๑๑  ไรํ 
-ไม๎ผล  ที่ปลูกมากที่สุด  ได๎แกํ  มะมํวง  พันธุ์ที่ปลูก  ได๎แกํ  มะมํวงแก๎ว  เขียวเสวยพื้นที่ปลูกไม๎ผล  จ านวน  
๒๕   ไรํ  ปลูกผักจ านวน  ๘๐  ไรํ  

 
 



๒๓ 
 

๖.๒  การปศุสัตว์ 
(๑)  พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ  คือ  ไก ํ  โคเนื้อ  กระบือ  เป็ด  สุกร   จ านวนครัวเรือนเกษตรกร  ๘๘๘  ครัวเรือน 
-ไก ํ  เกษตรกรในต าบลเพ็กใหญํนิยมเลี้ยงไกํพันธุ์พ้ืนเมือง  เพ่ือใช๎อุปโภคในครัวเรือน  ที่เหลือขายมีปริมาณ
เล็กน๎อย 
-โคเนื้อ   เกษตรกรสํวนใหญํที่เลี้ยงโคเนื้อ   จะนิยมเลี้ยงพันธุ์อเมริกันบาร์มัน   รองลงมาเป็นพันธุ์ผสม  ระหวําง
พันธุ์อเมริกันบาร์มันกับพันธุ์พ้ืนเมือง  ตามล าดับ 
-กระบือ   ในปัจจุบันจ านวนกระบือ  มีจ านวนลดลงมาก   เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไมํนิยมใช๎แรงงานจาก
กระบือแล๎ว   คงมีการเลี้ยงเพ่ือขายเป็นกระบือเนื้อบริโภคเทํานั้น   พันธุ์ที่ใช๎เลี้ยงกันได๎แกํ  กระบือพันธุ์ไทย 
-เป็ด   ที่นิยมเลี้ยงกันมีท้ังเป็ดพันธุ์ไขํ   ได๎แกํ  พันธุ์กากีแคมเบล   และเป็ดเนื้อ  ได๎แกํ  เป็ดเทศ 
 -การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรต าบลเพ็กใหญํ  ต าบลเพ็กใหญํมีครัวเรือนทั้งหมด   ๒,๐๑๐  ครัวเรือน  โดยมี
ครัวเรือนที่มีเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด  ๒๕๙  ครัวเรือน  สามารถแยกประเภทสัตว์เลี้ยง  ได๎ดังนี้ 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ครัวเรือน พ.ท. 
ปลูกหญ๎า 

โคเนื้อ กระบือ สุกร ไกํ เป็ด สุนัข แมว 

๑ สระบัว ๒๕๔ ๑๖ ๓ ๑๐๕ ๐ ๒ ๗๐๔ ๓๒ ๓๕ ๔ 
๒ ยานาง ๒๑๖ ๒๗ ๑๓.๕ ๑๙๒ ๐ ๒ ๗๕๒ ๑๑๙ ๖๐ ๖ 
๓ นาคสะดุ๎ง ๕๗ ๑๘ ๖ ๑๑๐ ๐ ๑๒ ๓๓๐ ๒๔ ๓๐ ๘ 
๔ โคกสี ๖๕ ๑๑ ๕.๕ ๔๕ ๒ ๘ ๔๒๐ ๒๘ ๓๔ ๕ 
๕ เพ็กใหญ ํ ๒๑๖ ๒๔ ๖.๗๕ ๙๐ ๓๒ ๘ ๕๕๖ ๒๔ ๒๗ ๓ 
๖ หนองสะแบง ๑๗๔ ๒๓ ๑๑ ๑๔๔ ๐ ๑๐ ๘๐๙ ๙๘ ๕๔ ๓ 
๗ โคกกลาง ๑๗๑ ๔๑ ๒๑.๕ ๑๗๕ ๐ ๒๗ ๖๒๓ ๑๒๘ ๖๗ ๘ 
๘ โนนหอม ๒๔๘ ๒๗ ๑๒.๕ ๑๘๐ ๐ ๒ ๑,๕๕๙ ๑๙๑ ๖๕ ๗ 
๙ ทุํงแค ๓๔๓ ๔๓ ๒๑ ๗๖๒ ๐ ๒๓ ๑,๘๖๘ ๓๙๘ ๑๓๘ ๑๒ 

๑๐ โนนแต๎ ๙๘ ๑๗ ๔.๗๕ ๑๑๖ ๐ ๒๙ ๖๗๙ ๖๔ ๓๗ ๑๐ 
๑๑ เพ็กใหญํ

พัฒนา 
๑๖๘ ๑๒ ๓ ๑๐๕ ๐ ๒ ๗๐๔ ๓๒ ๓๕ ๔ 

รวม ๒,๐๑๐ ๒๕๙ ๑๐๘.๕ ๒,๐๒๔ ๓๔ ๑๒๕ ๙,๐๐๔ ๑,๑๓๘ ๕๘๒ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑  ข๎อมูลพื้นฐานของหมูํบ๎านหรือชุมชน 
(๑)  บ๎านสระบัว  หมูํที่ ๑  เดิมทีเป็นสภาพปุาและเป็นดอนหมาในที่เรียกกันวํา ปุาตะบองเพ็กและเป็นดอนหมาไน  
มีสระบัวขนาดใหญํ  คุณพํอนวน  นาโสม เป็นคนมาจากเปือยใหญํมาตั้งเป็นหมูํบ๎านขึ้นที่อยูํดอนหมาใน ตํอมาก็ได๎
พาญาติพ่ีน๎องอพยพมาเรื่อยๆ  รวมกันเข๎ามากํอตั้งหมูํบ๎านโดยเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์  มีสระน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภค  อยํางเพียงพอ  มีบัวหลากหลายขึ้นเต็มสระน้ า จึงได๎ตั้งหมูํบ๎านขึ้น   ชื่อวํา  “บ๎านสระบัว” เพราะวําได๎มี
ห๎วยน้ าอยูํทางทิศตะวันตก และเวลาตํอมาก็ได๎เลือกตั้งเป็นผู๎ใหญํบ๎านขึ้น  ประมาณ  พ.ศ.๒๔๖๐  ในปีเดียวกันนั้น      
(๒)  บ๎านยานาง  หมูํที่  ๒  เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อ  ปี พ.ศ.๒๔๔๖  โดยชนกลุํมแรก  คือ ครอบครัวของนางกาลี               
ซึ่งเป็นลูกของพระยาศรีเกษจากเมืองร๎อยเอ็ด  นายตีจากบ๎านเพ็กใหญํและ  นายมั่นจากบ๎านเมืองเกํา                  
พากันอพยพมาตั้งบ๎านเรือนที่นี่  เนื่องจากอุดมสมบูรณ์มีแหลํงน้ าและทรัพยากรมีต๎นยานางขึ้นมากมายบริเวณรอบ
หมูํบ๎าน  จึงตั้งชื่อตามต๎นไม๎วํา  “บ๎านยานาง” ยังมีสิ่งศักดิ์ที่เคารพบูชา  ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎านคือ  “เจ๎าพํอ
สิบกร”ี  ซึ่งประดิษฐานอยูํบนโนนแทํนพระและบริเวณรอบๆยังมีวัตถุโบราณจ านวนมากซึ่งทางหมูํบ๎านยังคงเก็บไว๎
เพ่ือลูกหลานและประชาชนใกล๎เคียงได๎เคารพบูชาตํอไป          
(๓)  บ๎านนาคสะดุ๎ง   หมูํที่  ๓  เดิมบรรพบุรุษอาศัยบ๎านเพ็กใหญํ    ซึ่งทางทิศตะวันออกของหมูํบ๎านในปัจจุบัน   
ผู๎เป็นหัวหน๎าอพยพมาตั้งเป็นหมูํบ๎านใหมํ  คือ พํอใหญํหาและแมํใหญํอบมา  ดีสุข  , พํอใหญํปูอม  แมํใหญํหลอด 
มูลละมัง  พร๎อมกับญาติพ่ีน๎องในครอบครัวเป็นผู๎น าคนแรก                                    
(๔)  บ๎านโคกสี  หมูํที่  ๔  เริ่มกํอตั้งในปี พ.ศ.๒๔๗๕  เดิมชื่อบ๎านหัวนาค า  มีครัวเรือนในการกํอตั้งครั้งแรก  
จ านวน  ๑๐  ครัวเรือน  ผู๎น าชุมชนในสมัยนั้น  คือ นายออน  ค าสนิท  มีผู๎ชํวย ๒  คน  คือนายหลง  จุ๎ยวงษ์และ
นายออํนตา  แก๎วสุํย  ตํอมาในปี  พ.ศ.๒๔๘๒  ได๎มีการเปลี่ยนชื่อใหมํ  ชื่อหมูํบ๎านโคกสี   ผู๎ใหญํบ๎านคือ  นายผัน  
วันทองดี  ตํอมาปี พ.ศ.๒๕๐๘  คือ  นายชาลี  พาโนมัย  ระยะตํอมาได๎มีการจัดตั้งคุ๎มเป็นสามคุ๎ม  คือ  (๑)                
คุ๎มหัวนาค า  มีคนมาตั้งคือ  นายราชวงศ์ – นางตุํม  แงวกุดเรือ  (๒)  คุ๎มโคกอีดํอย  มีคนมาตั้งคือ นายจันทร์ – 
นางเคน  กัณหาปูอง  (๓)  คุ๎มสระขาม    มีคนมาตั้งคือ  นายโมก  โยคิน  บ๎านโคกสีเดิมไมํมีวัด  ด๎วยความเป็นชาว
พุทธชาวบ๎านจึงได๎ปรึกษาหารือกัน  ในที่สุดก็ได๎ข๎อตกลงรํวมกันวําจะหาที่สร๎างวัด  และมีผู๎ใจบุญอุทิศที่ดิน  จ านวน  
๗  ไรํ  ให๎เป็นที่สาธารณะสงฆ์  ทํานผู๎นั้นก็คือ  นายราชวงศ์  แงวกุดเรือ  จากนั้นเมื่อได๎ที่แล๎วชาวบ๎าน ทั้งสามคุ๎มก็
ได๎รํวมแรงรํวมใจกันถางปุาและท าความสะอาด  หลังจากได๎ที่พักสงฆ์เรียบร๎อยแล๎ว  ตํอมานายโมก  โยคิน  มี
ลูกบุญธรรมที่บวชเป็นพระที่วัดอ่ืนชื่อ  พระมหาแผํน  จึงได๎มาเป็นพระสงฆ์ที่วัดแหํงนี้ตั้งแตํปี พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๙  
รวมระยะเวลา  ๖  ปี 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๕ 
(๕)  บ๎านเพ็กใหญํ  หมูํที่ ๕   เริ่มกํอตั้งขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ.๒๓๖๗  เดิมชื่อบา๎นโคกเพ็ก  เพราะบริเวณดังกลําวเป็นพ้ืนที่
อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยต๎นเพ็กจ านวนมาก  ซึ่งผู๎กํอตั้งครั้งแรกมาจาก ๒ ตระกูล  คือ  ปูุบัวลา – ยําดี  ดาราษฎร์  
อพยพมาจาก  อ.อาจสามารถ  จ.ร๎อยเอ็ด  และปูุแสง – ยําบุญ  มูลมัง  อพยพมาจาก  อ.หนองมูลนาค                   
จ.นครราชสีมา  มีประชากรครั้งแรกประมาณสิบกวําครอบครัว   ตํอมามีผู๎อพยพมาจากตํางจังหวัด  เชํน                  
จ.ร๎อยเอ็ด  จ.มหาสารคาม  มาตั้งรกรากรวมกันเป็นหมูํบ๎านที่ใหญํขึ้น  มีประชากรเกือบเจ็ดสิบครอบครัว                   
ตํอมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๕๗  รัฐบาลได๎แบํงเขตการปกครองออกเป็นหมูํบ๎าน  ต าบล  โดยมีผู๎ใหญํบ๎าน  ก านัน                       
เป็นผู๎น าหมูํบ๎านในครั้งนั้น  นายจันทร์  ลาทอง   ได๎รับเลือกเป็นผู๎ใหญํบ๎านคนแรก ตํอมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๔๗๖                         
นายมงคล  กองทอง ได๎รับเลือกเป็นผู๎ใหญํบ๎านตํอจากนายจันทร์  ลาทอง และเป็นก านันคนแรก   ในขณะเดียวกัน
บ๎านโคกเพ็กได๎ยกฐานะเป็นต าบล  ก านันมงคล  ลาทอง  ได๎เปลี่ยนชื่อหมูํบ๎านจากเดิมชื่อ บ๎านโคกเพ็กเป็น  “บ๎าน
เพ็กใหญํ”  ต าบลเพ็กใหญํ   และได๎ตั้งนายโงํน   ค าแกํนแก๎ว  เป็นแพทย์ประจ าต าบล 
(๖)  บ๎านหนองสะแบง  หมูํที่  ๖  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอพล  ระยะทางประมาณ  ๕  
กิโลเมตร ไปตามเส๎นทาง  อ าเภอพล – อ าเภอแวงใหญํ  ตั้งเป็นหมูํบ๎านเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๖๘  ไมํทราบ
หลักฐานชัดเจนแนํนอน  ทราบเพียงวํากํอนตั้งเป็นหมูํบ๎านนั้น พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบปุารกมีลุํมน้ าอยูํทางทิศ
ตะวันออกและมีต๎นสะแบงขนาดใหญํอยูํใกล๎บริเวณดังกลําว  โดยขณะนั้นมี นายศรีจันทร์  แสนเพีย  ราษฎรบ๎าน
เกําง้ิวพร๎อมพรรคพวกอีกหลายคน เข๎ามาตั้งถ่ินฐานท ามาหากิน พร๎อมได๎ตั้งชื่อหมูํบ๎านวํา “บ๎านหนองสะแบง” โดย
ตั้งตามชื่อของหนองน้ าและต๎นสะแบงใหญํ ซึ่งขึ้นตํอ ต าบลเมืองพล อ าเภอชนบท และตํอมาประมาณปี  พ.ศ.
๒๔๔๗  ต าบลเมืองพล  ยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอพล อ าเภอชนบท บ๎านหนองสะแบง ขึ้นตํอต าบลเกําง้ิวเป็นหมูํที่ ๑๓  
การปกครองมีผู๎ใหญํบ๎านทั้งหมด  ๙  คน คนแรกคือ นายศรีจันทร์   แสนเพีย  เป็นผู๎น าที่มีความสามารถหลาย
อยํางโดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพร  เป็นที่ยอมรับเชื่อถือแกํคนทั่วไป และไมํปรากฏวําจากใครถึงใครอยูํในชํวงต าบล
ใด เป็นหมูํที่ ๖  ต าบลเพ็กใหญํ  อ าเภอพล  (ไมํทราบปี  พ.ศ. ใด)   
(๗)  บ๎านโคกกลาง  หมูํที่  ๗  ชื่อเดิมคือ  บ๎านหนองดีโจก   ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูํบ๎าน                
ในปัจจุบัน  สาเหตุที่อพยพจากที่เดิมตามค าบอกเลํา  “นางโจด”  ได๎ไปตักน้ าที่สระแล๎วเกิดตายกะทันหันเป็นผีอา
ละวาทไปท่ัว  ชาวบ๎านตํางหวาดกลัวอพยพมาอยูํที่ซึ่งเป็นบ๎านโคกกลางปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้  และได๎ตั้งชื่อหมูํบ๎าน
อยํางเป็นทางการ  คือ  บ๎านโคกกลาง  เมื่อปี  พ.ศ.๒๔๕๙  ผู๎ใหญํบ๎านคนแรกคือ   ผู๎ใหญํหมา   อุดมพร   และ
ตํอมาก็มีผู๎ใหญํหนูแดง  ผู๎ใหญํท๎าว  ผู๎ใหญํอํางทอง  ผู๎ใหญํอ่ า   ผู๎ใหญํกาลี  โลกาวี  ผู๎ใหญํจิตร  ปุริสานัง  ตํอมา
นายหนู  หล๎ามาชน  ด ารงต าแหนํงผู๎ใหญํบ๎านเป็นเวลา  ๒๖  ปี  จึงได๎หมดวาระลงเพราะเกษียณอายุ  ตํอมาคือ
นายสุพล  เพ็ชรภา  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙–๒๕๔๔   เกิดการพัฒนาหลายรูปแบบอยํางตํอเนื่อง  จนถึงนายทองม๎วน  
โลกาวี  พ.ศ.๒๕๔๔–๒๕๔๙   ได๎พัฒนาตํอในเรื่องถนน  ไฟฟูาให๎เป็นระบบ  รวมทั้งระบบกรรมการหมูํบ๎าน  
ปัจจุบันนายนิพนธ์  บุบผามาตะนัง  เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนที่  ๑๑  ของบ๎านโคกกลาง   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
(๘)  บ๎านโนนหอม  หมูํที่  ๘  สันนิษฐานวําตั้งเป็นหมูํบ๎านกํอนที่จะมีการปรับปรุงระเบียบปกครองเป็นมณฑล
เทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ ๕  แตํกํอนเริ่มแรกเดิมทีมีชื่อวํา “บ๎านโนนผักเหม็น” ตั้งอยูํริมทางสายซึ้งเป็นเส๎นทางที่
ประชาชนในสมัยกํอนใช๎สัญจรไปมาระหวํางมณฑลนครราชสีมากับมณฑลอุดร  และเป็นเส๎นทางยุทธศาสตร์ส าคัญ  
อยูํหํางจากเมืองชลบถ (ชนบท) มาทางทิศใต๎ประมาณ ๖๗๘  เส๎น เวลาเจ๎านายปกครองไปตรวจราชการทางหัว
เมืองอีสานตอนเหนือ  ก็จะอาศัยการเดินเท๎าและอาศัยยวดยานพาหนะเดินทางเป็นขบวน   เชํน  มีเกวียน ล๎อ 
(เกวียนชนิดหนึ่งที่ใช๎ควายลาก) หรือม๎า  เมื่อออกจากเมืองชลบถก็จะมาถึงบริเวณทุํงพึงพืดโดยใช๎เวลา ๑ วัน
โดยประมาณ  ก็จะหยุดพักนอนแรมคืนที่ตั้งหมูํบ๎านโนนหอม  ซึ่งเป็นท าเลที่ดีพืชพันธ์ธัญญาหาร   อันอุดมสมบูรณ์
น้ าอุปโภคบริโภคส าหรับรองรับก็มีอยํางพร๎อมเพียง  ที่จุดนี้ทางราชการได๎สร๎างศาลาเรือนพักรับรองเจ๎านายไว๎  ๑  
หลัง เมื่อเจ๎าเดินทางผํานมาคราใดไมํวําจะไปราชการทางมณฑลอีสานตอนบนหรือเดินทางกลับก็จะหยุดพักค๎างคืน
ทุกครั้ง  (เจ๎านายตํางพระองค์ สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่เคยเดินทางผํานมาพักแรมคืนที่แหํงนี้ สันนิษฐานวําคงจะเป็น
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  เพราะมีการบันทึกลงประวัติเมืองชลบถ วําทํานเคยเดินทางผํานเมืองชลบถ
ประมาณ ครั้ง – สองครั้งและเจ๎าผู๎ครองเมืองชลบถได๎เกณฑ์ผู๎คนมาต๎อนรับมากมายและบันทึกของสมเด็จกรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพอีกครั้งหนึ่งวํา   ได๎เดินทางโดยรถไฟมาลงเมืองโคราชเสร็จแล๎วเดินเท๎าด๎วยขบวนม๎าและเกวียน  
ผํานบัวใหญํลัดไปเมืองชลบถใช๎เวลาถึง  ๕ วัน จึงถือวําเส๎นทางนี้เป็นเส๎นทางที่ส าคัญของทางราชการ  ภายหลังมี
การวางสายโทรเลขขึงผําน ชาวบ๎านทั่วไปจึงเรียกเส๎นทางนี้วํา “ทางสาย” (เพราะมีสายโทรเลขขึงผําน) เมื่อมีการ
สร๎างทางรถไฟมาถึงเมืองพล  ทางราชการจึงได๎เปลี่ยนแนวการวางสายโทรเลขใหมํ  เพ่ือให๎มีความปลอดภัยตํอ
ระบบโทรเลข  กลําวคือ เมื่อขึงผํานบ๎านโนนหอมไปทางด๎านทิศใต๎ได๎ระยะทางประมาณ ๑๐๐  เส๎น  จึงวางสายโทร
เลขให๎วกเลี้ยวไปเข๎าเมืองพล  โดยผํานเฉียดบริเวณบ๎านโคกกลางลัดไป             เมืองพล (จุดที่สายโทรเลขหัก
เลี้ยวไปเมืองพล ชาวบ๎านเรียกวํา “ทางสายเงาะ”  ซึ่งค าวํา เงาะ หรือ งอ หมายถึงเลี้ยว  โดยไมํไปตามทิศทางเดิม  
จึงเรียกวําเงาะ คนที่เกิดตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๐๐  มาถึงปัจจุบัน จะไมํรู๎และไมํรู๎วําทางสายเงาะคืออะไรและอยูํที่ใด)    
จุดที่เป็นที่ตั้งบ๎านโนนหอมนี้เป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความส าคัญ เพราะบริเวณโดยรอบเป็นทุํงราบกว๎าง
ใหญ ํ เหมาะในการท าไรํท านาและอยูํริมบึงที่เป็นแหลํงน้ าส าหรับหลํอเลี้ยงชีวิต  ไมํวําคนหรือสัตว์นานาชนิด  ตําง
ไดอ๎าศัยแหลํงน้ าแหํงนี้ในการด ารงชีวิต  ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เชํน ปลาดุก ปลาเข็ง ปลาสลิด 
ปลาชํอน ปลาไหล ปลาสบธง ปลาตอง ปลาบูํ ปลาแขยง ปลากด ปลาขาว ปลาซิว ปลาหมอเทศ ปลาหลด ปลาอีด 
ปลาเปูา ปลาฝา ปลากํา ปลาโด ปลาคาบของ เตํา ขระเข๎ กบ เขียดอีโม๎ เขียดอีนา เขียดอีกิ ฯลฯ นอกจากนี้ก็เป็น
จ าพวกนก เชํน นกกระยาง นกเป็ด นกอีลุ๎ม นกแซว นกเขา นกเขาคั่ว นกเอียงหอน นกเอ้ียงโหมํง นกกระจอก นก
จอกฟูา นกเขมร อีแหลว กา อีแร๎ง บรรดาปลาหาได๎ไมํอดอยาก                     แม๎แตํขณะออกไปท านาเมื่อถึง
เวลาอาหารก็จะหาน้ าใสํหม๎อตั้งไฟไว๎คอยอีกคนก็ไปหางมหาจับเอาปลาที่อยูํในนาของตนนั่นแหละเอามาท าอาหาร 
ไมํวําจะเป็นเวลาไถนา  ถอนกล๎า ด านา หาปลาได๎ในเวลาเดียวกัน บ๎างก็เอาปืนออกไปยิงเอานกหรือสัตว์อ่ืนๆที่พอ
เป็นอาหารได๎  ซึ่งก็ไมํนานนักก็ได๎อาหารส าหรับครอบครัวตนแล๎ว  
 
 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 
และแม๎ในยามเก็บเกี่ยวข๎าวก็ยังหาปลาในนาได๎อยํางงํายดาย  เมื่อกํอนเวลามีสัตว์ตาย เชํน วัว ควายตาย หรือ               
หมาตาย ชาวบ๎านก็จะลากเอาไปทิ้งในที่หํางไกลหมูํบ๎าน ประมาณไมํกี่นาที ฝูงแร๎งก็จะมาบินวนและลงจิกกิน
เนื้อสัตว์ที่ตายนั้น บ๎างก็แยํงกันจิกตีกัน สํงเสียงร๎อง แร๎งแตํละฝูงมีจ านวนมาก เมื่อแยํงกันกินอาหารจะเสียง              
ดังมาก  เด็กๆบางคนก็ชวนกันไปดูและใช๎ทํอนไม๎ขว๎างไลํมัน  เป็นที่สนุกและหวาดเสียว บางตัวใหญํขนาดหํานหรือ
เป็ดเทศ เรียกอีแร๎งคอด า เด็กบางคนมีประวัติเคยถูกแร๎งจิกเอาก็มี เพราะไปไลํมัน เมื่ อใดที่พบเห็นพวกแร๎งบินวน
บนท๎องฟูาเป็นกลุํม แสดงวํา จะต๎องมีสัตว์ตายและแร๎งก าลังจะลงมากิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต๎นมา 
พวกแร๎งเริ่มหายไปจากบริเวณหมูํบ๎าน อาจจะเป็นเพราะวํามันไมํมีที่อาศัย เพราะคนเริ่มเข๎ามาอยูํในชุมชนมาขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากแร๎งแล๎ว ยังพบเห็นกา ที่มักจะมาขโมยกินเนื้อที่เราตากผึ่งแดดไว๎ในกระด๎งบนหลังคา เมื่อพบเห็น
มันเราก็ไลํบางทีก็คาบบินหนีไปตํอหน๎าตํอตา บางทีคาบไมํทันแตํเนื้อตากก็กระจัดกระจายไป อีกสํวนหนึ่งที่เป็นภัย
พอให๎ร าคาญก็คือ พวกอีแหลว ที่มักจะมาบินวนเหนือหมูํบ๎าน เมื่อมันเห็นลูกไกํตัวเล็กๆที่หากินกับแมํมัน   มันก็จะ
โฉมลงมาจับเอาลูกไกํไปกินก็มีบํอยๆแตํในสมัยปัจจุบันไมํพบเห็นเลย เหลํานี้คือบรรยากาศวิถีชีวิตของคนในหมูํบ๎าน
โนนหอมกับสิ่งแวดล๎อมสมัยนั้น ที่ทุกคนเมื่อตื่นขึ้นมาก็มักจะมองไปที่การออกหาอยูํหากินเป็นวันๆไป สิ่งที่มองเห็น
เป็นประจ าคือ ท๎องทุํงและที่นา ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ   บ๎านโนนหอม เมื่อกํอนชื่อวํา บ๎านโนนผักเหม็น นั้น  
มีคนสันนิษฐานไปหลายอยําง  เชํน  บริเวณรอบหมูํบ๎านมีบรรดาพืชผักที่เหม็นเนําเพราะคนเก็บเอามากินสํวนที่เอา
ทิ้งมันก็จะกองอยูํทับถมกันและเกิดเนําเหม็นขึ้นมา  จึงเรียกชื่อบ๎านวํา  บ๎านโนนผักเหม็น  (ที่จริง ควรค านึงถึงวํา
คนในสมัยนั้นเก็บพืชผักมาก็เพียงพอตํอการกินในครอบครัวเทํานั้น  ไมํได๎เก็บเอามามากมายเพ่ือจะชื้อจะขายแตํ
ประการใด ที่จะให๎ทิ้งเหลือจนกองทับถมกันและเนําเหม็นจนขนาดนั้นคงไมํใชํ)  แตํในข๎อสันนิษฐานของคุณพํอกาสี  
บุตรวิชา (อดีตครูประชาบาล ซึ่งเกิดและโตที่บ๎านโนนหอมจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘  ทํานเคยให๎
ความส าคัญและเสนอสอบถามถึงประวัติของหมูํบ๎านเอาจากผู๎หลักผู๎ใหญํในหมูํบ๎านเทําที่พอจะให๎ความรู๎ได๎) ทํานให๎
ข๎อสันนิษฐานวํา “บริเวณรอบศาลาเรือนรับรองของข๎าหลวง มีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยูํรายรอบ ต๎นของมันจะมีลักษณะ
เป็นเถาวัลย์เลื้อยทอดยาวไปตามพ้ืนผิวดินหรือขึ้นตามคําคบไม๎หรือพํุมไม๎ที่ไมํสูงนัก มีชื่อในภาษาไทยคือ กระพัง
โหม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Paederia linearis เป็นพรรณไม๎เครือชนิดหนึ่งอยูํในวงศ์ Rubiaceae  ชาวบ๎านโนนหอม
เรียกวํา  เครือตดหมา ชาวบ๎านโดยเฉพาะพวกสํวยที่มาจากทางเมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ  ที่มาตั้งรกรากอยูํแตํ
กํอน บอกวํามันเป็นพืชที่คนกินได๎และถือวําเป็นผักชนิดหนึ่ง แม๎จะมีกลิ่นเหม็นและ            สํงกลิ่นไปได๎ไกล ท า
ให๎ข๎าหลวงตํางพระองค์ที่ผํานมาพัก ขนานนามบ๎านพักนี้เป็นเชิงติดตลกกับพวกชาวบ๎านวํา บ๎านโนนผักเหม็น 
เพราะชาวบ๎านรอบๆเรือนพักของเจ๎านายหลังนี้ตํางกินผักที่มีกลิ่นเหม็นนี้กัน สํงกลิ่นเหม็นเป็นที่อบอวลทั่วไป จึง
เป็นความจ าที่ขึ้นใจของเจ๎านายและน าไปสูํการเขียนชื่อรียกบ๎านพักนี้ตามประเพณีของเจ๎านายที่ นิยมเขียนชื่อ
บ๎านพักหรือวังที่ประทับ วํา บ๎านนั้นบ๎านนี้ เชํน ถ๎าเป็นเชื้อพระวงศ์ก็จะเรียกที่พักวําเป็นวังนั้นวังนี้ตามชื่อที่เห็นวํา
สมควร แตํถ๎าเป็นเจ๎านายชั้นสูงก็จะเรียกเป็นชื่อบ๎านนั้นบ๎านนี้  เชํน  บ๎านทรายทอง โดยตั้งชื่อเอาตามความคิดที่
คิดได๎หรือรูห๎รือเห็นหรือเป็นที่เข๎าใจกันเป็นส าคัญ  
 
 

 
 
 
 



๒๘ 
 
ดังนั้นจึงมีการเขียนเป็นปูายติดที่หน๎าเรือนพักนี้ด๎วยข๎อความวํา “บ๎านโนนผักเหม็น” ตามแนวคิดที่เห็นวํา ชาวบ๎าน
รายรอบบริเวณนี้นิยมกินผักเหม็นและสํงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ และต๎องการสื่อให๎ใครๆเข๎าใจไปด๎วยวํา ถ๎า ใครจะ
มาถึงที่นี่ ให๎เข๎าใจทันทีวํา เป็นจุดหรือพิกัดบ๎านโนนผักเหม็น เวลาเจ๎านายสอบถามกันวําถ๎าเดินทางผํานทุํงพึงพืด
จะต๎องพักอยูํที่บ๎านโนนผักเหม็นเทํานั้น นอกจากเรือนพักนี้จะมีชื่อวํา บ๎านโนนผักเหม็นแล๎วชุมชนชาวบ๎านที่มา
อาศัยอยูํรายรอบบ๎านพักนี้เมื่อนานเข๎าก็มีจ านวนมากและกลายเป็นหมูํบ๎านขึ้นมา จึงพลอยถูกเรียกเป็นบ๎านโนนผัก
เหม็นไปด๎วยเพราะเป็นชื่อเรียกที่รู๎และเข๎าใจกันโดยทั่วไปแล๎วด๎วย นานเข๎าใครกรายผํานไปมาก็มักจะพูดไปกันวํา
จะไปบ๎านโนนผักเหม็น หรือมาจากบ๎านโนนผักเหม็น เป็นต๎น และรู๎กันทั่วไปวํา หมูํบ๎านนี้คือ หมูํบ๎านโนนผักเหม็น  
ตํอมาภายหลังเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาล มีการตั้งชื่อหมูํบ๎าน มีการแตํงตั้งผู๎ปกครองหมูํบ๎าน 
(ผู๎ใหญํบ๎าน)  ผู๎ใหญํบ๎านคนแรกก็คือ   ผู๎ใหญํไทํทึก  ซึ่งเป็นชาวสํวยแตํเป็นผู๎น าของกลุํมคนที่อพยพมาตั้งหมูํบ๎านนี้
เป็นพวกแรก  จึงกลายเป็นผู๎น าและเป็นบุคคลส าคัญของชุมชน  ขณะเดียวกันชื่อของหมูํบ๎านก็ได๎ชื่อเป็นทางการวํา 
บ๎านโนนผักเหม็น   ตามชื่อเรียกที่มีคนรู๎จักโดยทั่วไปแล๎วนั้นและขึ้นตรงกับต าบลเมืองพล  อ าเภอชนบท  (คาดวํา
อยูํระหวํางปี พ.ศ.๒๔๓๘–๒๔๔๐)  ผู๎ใหญํบ๎านคนตํอมาคือ นายวงศ์ภูธร  ได๎มีการขอเปลี่ยนชื่อ บ๎านโนนผักเหม็น 
เพ่ือให๎ไพเราะและเป็นสิริมงคล และได๎รับความเห็นชอบ จึงได๎ชื่อใหมํวํา           บ๎านโนนหอม  เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗  
ทางราชการได๎ตั้งต าบลเมืองพลให๎มีฐานะเป็นอ าเภอ และมีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่การปกครองใหมํและเกิดต าบล
เพ็กใหญํขึน้ บ๎านโนนหอมจึงได๎ถูกจัดให๎ขึ้นอยูํกับต าบลเพ็กใหญํ  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกํน  ตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎น
มาจนถึงปัจจุบัน   ชนชาติและเชื้อชาติที่อพยพมาอยูํบ๎านโนนหอมกํอนปี  พ.ศ.๒๕๐๐  บางพวกมาเป็นครอบครัว 
บางคนมาแตํงงานอยูํกินเป็นเขยเป็นสะใภ๎   มีหลายกลุํมเผําพันธุ์   ได๎แกํ 

(๑) ลาว   มาจากทางร๎อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์  ยโสธร  
(๒) สํวย   มาจากทางสุรินทร์  ศรีสะเกษ 
(๓) ไทย   มาจากเมืองนครราชสีมา  สระบุรี 
(๔) ญวน   มาจากทางนครพนม  
(๕) จีน   มาจากแผํนดินใหญํ  

(๙)  บ๎านทุํงแค  หมูํที่  ๙  ที่ตั้งชื่อวํา  “ทุํงแค” เพราะตั้งอยูํริมทุํงพึงพืดซึ่งมีต๎นแคเกิดอยูํริมทุํงมากมายดอกสีขาว  
รับประทานได๎  จึงเอานามเหลํานี้มาบูรณาการเข๎ากัน  ตั้งชื่อหมูํบ๎านทุํงแคแตํนั้นมาประมาณ พ.ศ.๒๔๕๗  โดยมี
นายพรหม  ภักดี , นายท๎าว  โกกิรารัตน์  มาตั้งบ๎านอยูํขึ้นกับต าบลเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแกํน ตํอมา
นายพรหม ภักดี ได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎านได๎มีการฟูองร๎องกับง๎วนบุญเรื่องที่ดินทุํงพึงพืด นายทุนใหญํอยากได๎ทุํงเป็นของ
ตัวเองในที่สุดคดีสู๎นายพรหม ภักดี  ไมํได๎ทุํงพึงพืดจึงเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมูํบ๎านในท๎องถิ่นนั้นตลอดมา  
ตํอมานายศรี วาระสิทธิ์  ได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎าน ได๎พาชาวบ๎านตัดถนนหนทางในหมูํบ๎านสายกลางบ๎าน  สายรอบบ๎าน  
เป็นอยํางดี  หลังจากนั้นนายจ าปา  พรมโคตร  ได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎านมีการด าเนินนโยบายเหมือนผู๎ใหญํศรีทุกอยําง  
ตํอมาผู๎ใหญํจ าปาลาออกไปอยูํบ๎านใหมํ  นายโถน  ศรีหามาตย์  แทนไมํนานได๎ลาออกไปอยูํบ๎านใหมํเชํนเดียวกัน   
 
 
 

 
 
 



๒๙ 
 
ปี  พ.ศ.๒๔๙๕  นายลี  ศรีส าโรง  ได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎านบ๎านทุํงแค  ตั้งบ๎านเลขที่ ๑  ของตัวเองและครบทุกหลังคา
เรือน  ตํอจากนั้นนายวัน  พาภักดี  เป็นผู๎ใหญํบ๎านแทน  ได๎มีการชี้เขตแดนที่ดินสาธารณะให๎เป็นสัดสํวน  เชํนกรณี
โคกท าเลในปัจจุบัน  ตํอมา  นายหา  วิลัยวรรณ์   ได๎เป็นผู๎ใหญํบ๎าน และ พ.ศ.๒๕๑๖  นายหลิน  ขันแข็ง  เป็น
แทน  ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อตัวใหมํเป็น “เรืองวิทย์”  ขันแข็ง  ได๎มีการพัฒนาวัด  ศาสนา  หมูํบ๎าน  โรงเรียน  ด๎าน
อนามัยในหมูํบ๎านและได๎รับการเลือกตั้งได๎เป็นก านันในสมัยตํอมา  พ.ศ.-    นายอภิวัฒน์  ประเสริฐศิลป์  เป็น
ผู๎ใหญํบ๎าน ๒ สมัย ปัจจุบันนี้ นายสุพจน์   สิริอัต เป็นผู๎ใหญํบ๎าน 
(๑๐)  บ๎านโนนแต๎  หมูํที่ ๑๐  เมื่อกํอนเป็นหมูํบ๎านเดียวกันกับบ๎านยานาง  แตํคนก็ยังเรียกคุ๎มโนนแต๎มาตลอด  
เนื่องจากวําพ้ืนที่แหํงนี้เป็นที่ราบสูงและมีต๎นแต๎  ซึ่งเป็นต๎นไม๎ใหญํที่เกิดอยูํตามธรรมชาติในพ้ืนที่แหํงนี้มากกวํา
ต๎นไม๎ชนิดอ่ืนๆ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒  ได๎แยกออกมาจากบ๎านยานาง  ซึ่งอยูํหํางกันคนละฝั่งของถนนก็เลยตั้งชื่อ
หมูํบ๎านวํา  “บ๎านโนนแต๎”  เหมือนดังเดิม  เหตุผลที่แยกหมูํบ๎านก็เพ่ือเกิดความสะดวกและงํายตํอการปกครอง  
และพัฒนาหมูํบ๎าน  ส าหรับท ากิจกรรม  และประเพณีตํางๆ ก็ได๎รํวมกันเหมือนเดิมมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
(๑๑)  บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา  หมูํที่ ๑๑  เดิมนั้นเป็นหมูํบ๎านเพ็กใหญํ   หมูํที่  ๕ ตํอมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๔๙  ได๎มีการ
จัดตั้งหมูํบ๎านใหมํ   แยกออกจากหมูํที่ ๕   เลยตั้งชื่อหมูํบ๎านใหมํวํา  “บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา” หมูํที่ ๑๑   ต าบลเพ็ก
ใหญํ   สํวนที่มาของนามหมูํบ๎านเพ็กใหญํนั้น   อดีตที่ผํานมานั้น  ๑๐๐  ปี  หมูํบ๎านยังเป็นปุาอุดมไปด๎วยพืชพันธ์
นานาชนิดแตํสํวนใหญํ  ในหมูํบ๎านมีต๎นเพ็กมากเป็นต๎นเพ็กประเภทใหญํเดิมมีชื่อหมูํบ๎านวําบ๎านโคกเพ็ก    ตํอมาได๎
ตั้งชื่อใหมํวําบ๎านเพ็กใหญํ  สาเหตุ  คือ  มีปุาเพ็กใหญํเต็มไปหมด ผู๎ใหญํบ๎านคนแรกชื่อ นายสุพันธ์  มูลมัง    มี
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านสองคน  คือ นายโกวิทย์    อุปแก๎ว และ นางล าใย   สินโพธิ์  มีสมาชิก อบต.สองคน คือ นาย
สมาน  พรรณา และ นายแก๎ว  นายม  ตํอมาเมื่อวันที่  ๒๓  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  ได๎มีการคัดเลือก
ผู๎ใหญํบ๎านคนใหมํเนื่องจากผู๎ใหญํบ๎านคนเกําได๎หมดวาระลง  และได๎เลือกตั้งใหมํ  นายมนตรี  ศรีอัครวิเนต  เป็น
ผู๎ใหญํบ๎านคนปัจจุบัน  และมีผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านสองคน คือ นางสมพร  สู๎ศึก  และ นายศรีพล  ตุํนปุา  และมีสมาชิก 
อบต.สองคน คือ นายสมาน   พรรณนา  และ  นางสุคนธ์  ทุมพัง 
 ๗.๒  ข๎อมูลด๎านการเกษตร 

หมูํบ๎านในต าบลเพ็กใหญํทั้งหมด  ๑๑  หมูํบ๎าน  ได๎มีการปลูกพืชเชิงซ๎อน  โดยมีการปลูกพืชชนิดอ่ืน
เพ่ิมเติมและเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าด๎านการเกษตรเป็นประจ าและตํอเนื่อง   และเกษตรกรในต าบลมีความ 
ต๎องน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  โดยการเสนอความต๎องการผํานโครงการตํางๆ  เชํน  โครงการเจาะบํอบาดาลโซ
ลําเซลล์ , โครงการขุดสระน้ าในไรํนา   
 ๗.๓  ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ าทางการเกษตร 
 ในต าบลเพ็กใหญํมีแหลํงน้ าธรรมชาติภายในต าบลจ านวนมาก  แตํมีปริมาณน้ าไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
ด๎านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากไมํสามารถกักเก็บน้ าไว๎ได๎เพียงพอ  เกษตรกรจึงได๎เสนอโครงการตํางๆ เชํน 
โครงการขุดลอกล าห๎วย , โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า มข , โครงการขุดเจาะบํอบาดาลเพ่ือการเกษตร 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 ๗.๔  ข๎อมูลด๎านแหลํงน้ ากินน้ าใช๎ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค) 
 ในต าบลเพ็กใหญํประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า  ปัญหาภัยแล๎ง  อยูํเป็นประจ า  บางปีหนํวยงาน อบต.ได๎
ประสานขอความชํวยเหลือจากทางอ าเภอพลและเทศบาลเมืองเมืองพลในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  ประชาชนมีความเดือดร๎อนเป็นอยํางมาก  และได๎มีการเสนอโครงการตํางๆ 
เชํน โครงการสร๎างถังเก็บน้ าประจ าหมูํบ๎าน , โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค , โครงการขยายเขต
ประปาหมูํบ๎าน 
๘.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑  การนับถือศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญ่ จ านวน  ๙  แห่ง  

ประกอบด้วยวัดดังต่อไปนี้ 
(๑)  หมู่ที ่ ๑  บ้านสระบัว    วัดประทุมวัน 
(๒)  หมู่ที ่ ๒  บ้านยานาง   วัดไทยสถิตย์ 
(๓)  หมู่ที ่ ๔  บ้านโคกสี   วัดสามัคคี 
(๔)  หมู่ที ่ ๖  บ้านหนองสะแบง  วัดศรีสง่าสามัคคี 
(๕)  หมู่ที ่ ๗  บ้านโคกกลาง  วัดสว่างอารมณ์ 
(๖)  หมู่ที ่ ๘  บ้านโนนหอม  วัดสุคนธราวาส 
(๗)  หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งแค   วัดธงชัย 
(๘)  หมู่ที่ ๒-๑๐    ส านักสงฆ์โนนแท่นพระ   
(๙)  หมู่ที่  ๑๑  บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา วัดป่าสุริยาเย็น 

 
๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี  
นับตั้งแต อดีตจวบจนปัจจุบัน   ชุมชนยังรักษาประพพณีอันดีงามของบรรพบุรุษของตนและยึดถือปฏิบัติตาม 

ครรลองของชาวอีสานตลอดมา   ข้อมูลในด้านการประกอบอาชีพ  ประพพณี  วัฒนธรรม  ของชุมชน 
ฮีต 12 

เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 
มกราคม 

(เดือนอ้าย) 
วันขึ้นปีใหม  จะมีการท าบุ่ตักบาตรและอุทิศส วนกุศลผู้ที่ล วงลับไปแล้ว  ฟังพทศน์   

ปล อยนก  ปล อยปลา อวยพรซึ่งกันและกันหรืออาจจะส งการ์ดอวยพร
ของขวั่ไหว้ผู้ให่ พพ่ือรับพรอีกทั้งพป็นการสืบสานประพพณีอันดีงาม
และจารีตประพพณีของไทย วันขึ้นปีใหม นับพป็นโอกาสดีที่จะท าให้ พรา
ได้ทบทวนถึงการด าพนินชีวิตในอดีตพพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร องให้ดีขึ้น 

 
 



๓๑ 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

กุมภาพันธ์ 
(เดือนยี่) 

บุ่คูณลาน บุ่คูณลาน  พป็นการท าบุ่ขวั่ข้าวที่นวดพสรกจแล้วและกองไว้ใน
ลานข้าวก าหนดท าในพดือนยี่จะพป็นช วงข้างขึ้นหรือข้างแรมกกได้  พหตุ
ที่มีการท าบุ่นี้พนื่องจากผู้ใดที่ท านาได้ข้าวมากๆ ก อนหาบหรือขน
ข้าวมาใส ยุ้งฉางกกอยากท าบุ่กุศล พพ่ือพป็นสิริมงคลให้พพ่ิมความมั่งมี
ศรีสุขแก ตนและครอบครัวสืบไป 

มีนาคม 
(เดือนสาม) 

การท าบุ่ข้าวจี่ พมื่อถึงพดือนสามชาวบ้านจะพากันจี่ข้าวจี่  (วันพพก่  พดือนสาม) จะมี
การท าบุ่มาฆบูชา  การท าบุ่ข้าวจี่  จะพริ่มตอนพช้า  โดยใช้ข้าว
พหนียวปั้นใส น้ าอ้อย น าไปจี่บนไฟอ อนแล้วชุบด้วยไข  พมื่อสุกแล้ว
น าไป  ถวายพระ 

เมษายน 
(เดือนสี่) 

บุ่พระพวส 
ฟังพทศน์ มหาชาติ 

 
 

วันสงกรานต์ 

1.การท าบุ่พระพวสฟังพทศน์มหาชาติ พป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ประพพณีจะมีการฟังพทศน์ พรื่องพระมหาพวสสันดรชาดกให้จบสิ้น
ภายในวันพดียวในงานบุ่นี้มักจะมีผู้น าของมาถวายพระซึ่งพรียกว า 
“กัณฑ์หลอน” 
2.กิจกรรมส วนให่ ที่ท าในพทศกาลนี้กกมี  การท าความสะอาดบ้าน 
พรือน ท าบุ่ท าทาน สรงน้ าพระรดน้ าและพล นสาดน้ ากันวันที่  13  
พมษายน ว า “วันมหาสงกรานต์” ซึ่งวันนี้ทางการได้ประกาศให้พป็น 
“วันผู้สูงอายุ” 

พฤษภาคม 
(เดือนห้า) 

วันสงกรานต์ 
 
 
 

ตรุษสงกรานต์หรือบุ่สรงน้ า  การสรงน้ ามีการรดน้ าพระพุทธรูป  
พระสงฆ์  ผู้หลักผู้ให่   ด้วยน้ าอบน้ าหอมพพ่ือขอขมาและขอพร  พป็น
ประพพณีอันดีงามควรรักษาไว้  มีการท าบุ่ถวายทาน  การท าบุ่สรง
น้ าก าหนดพอาวันขึ้น  15  ค่ า  พดือนห้า  บางทีพรียกว า  บุ่พดือนห้า  
ถือพป็นพดือนส าคั่ พพราะพป็นพดือนพริ่มต้นปีใหม ไทย 

มิถุนายน 
(เดือนหก) 

บุ่บั้งไฟ บุ่บั้งไฟและบุ่วันวิสาขบูชาการท าบุ่บั้งไฟพพ่ือขอฝนและจะมีงาน  
บวชนาคพร้อมกันด้วย  การท าบุ่พดือนหกพป็นงานส าคั่ก อนการท า
นาหมู บ้านใกล้พคียงจะน า พอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแขกงกันหมู บ้านที่
รับพป็นพจ้าภาพจะจัดอาหาร  พหล้ายามาพลี้ยงโดยไม ติด  มูลค า พมื่อถึง
พวลากกจะตั้งขบวนแห บั้งไฟและร าพซิ้งออกไป ณ ลานที่จุดบั้งไฟการพซิ้ง
จะกระท าด้วย  ความสนุกสนาน  ไม มีการทะพลาะวิวาท ค าพซิ้งและ
การแสดงประกอบจะออกไปในพรื่องพพศ  แต กกมา  ถือสาหรือคิดพป็น
พรื่องหยาบคายแต อย างใด 

 
 
 



๓๒ 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

กรกฎาคม 
(เดือนเจ็ด) 

ท าบุ่ซ าฮะ (ล้าง) 
 

การบุ่บูชาบรรพบุรุษมีการพช นสรวงหลักพมืองหลักบ้านปู่ตาผีตาแฮก  
ผีพมือง  พป็นการท าบุ่พพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ 
 
 

สิงหาคม 
(เดือนแปด) 

   
 

บุ่พข้าพรรษา “พข้าพรรษา  แปลว า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู ประจ า  
ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว างฤดูฝนการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู ประจ าที่
ตลอด 3  พดือน ในฤดูฝน  คือ  พริ่มตั้งแต วันแรม 1 ค่ า  พดือน 8 ของ
ทุกปี ถ้ามีแปดสองครั้ง กกพลื่อนมาพป็นวันแรม  1 ค่ า  พดือนแปดหลัง
และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ าพดือน 11ชาวบ้านจะร วมกันฟังพทศน์ 
ฟังธรรม  
 

กันยายน 
(เดือนเก้า) 

 
 

ท าบุ่ข้าวประดับ
ดิน 

พป็นการท าบุ่พพ่ืออุทิศแก ่าติผู้ล วงลับพพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้
่าติโดยชาวบ้านจะท าการจัดอาหาร  ประกอบด้วยข้าว ของหวาน  
หมากพลู บุหรี่  ห อด้วยใบตองกล้วย  ร้อยพป็นพวงพตรียมไว้ถวายพระ
ช วงพลี้ยงพพล  พร้อมทั้งกล าว  พชิ่วิ่่าณของบรรพบุรุษและ่าติ
มิตรที่ล วงลับไปแล้ว มารับส วนกุศลในครั้งนี้ ต อมาใช้วิธีการกรวดน้ า
หลังการถวายภัตตาหารพระสงฆ์แทน 
 

ตุลาคม 
(เดือนสิบ) 

บุ่ข้าวสาก การท าบุ่ข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับวันพพก่พดือนสิบ
ผู้ถวายจะพขียนชื่อของตนลงในภาชนะที่ใส ของทาน  และพขียนชื่อลง
ในบาตร ภิกษุสามพณรรูปใดจับได้ สลากของใคร  ผู้นั้นจะพข้าไปถวาย
ของพมื่อพระฉันพสรกจแล้ว มีการฟังพทศน์พป็นการอุทิศให้แก ผู้ตาย
ประพพณีบุ่ข้าวสาก นิยมท าในวันขึ้น 15 ค่ า พดือน 10 พป็นการ
ท าบุ่พพ่ืออุทิศส วนกุศลให้แก ผู้ตายหรือพปรตผู้พป็น่าติพ่ีน้อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
เดือน เรื่อง สิ่งท่ีชุมชนได้รับ / ผลที่เกิด 

พฤศจิกายน 
(เดือนสิบเอ็ด) 

วันออกพรรษา จะมีการท าบุ่จุดประทีปโคมไฟในวันขึ้น 15  ค่ า พดือนสิบพอกด  
พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ท าการปวารณาคือการพปิดโอกาสให้ว ากล าว
ตักพตือนกันได้  กิจที่ชาวบ้านมักจะกระท ากกคือ  การบ าพพก่กุศล พช น 
ท าบุ่ตักบาตร จัดดอกไม้ ธูปพทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟังพทศฟัง
ธรรมพทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมน าไปใส บาตรในวันนี้กกคือข้าวต้มมัด
และการร วมกุศลกรรม การ “ตักบาตรพทโว” 

ธันวาคม 
(เดือนสิบสอง) 

การท าบุ่ทอดกฐิน การท าบุ่ทอดกฐินซึ่งพริ่มตั้งแต วัน  แรมหนึ่งค่ าพดือนสิบพอกดถึง
กลางพดือนสิบสอง  แต ชาวอีสานครั้งก อนนิยมพริ่มท าบุ่ทอดกฐินกัน  
ตั้งแต ข้างขึ้นพดือนสิบสองจึงมักจะพรียกบุ่กฐินว า  บุ่พดือนสิบสอง  
การทอดกฐิน  คือ  การน าผ้ากฐินไปวางไว้ต อหน้าพระสงฆ์รูปใดรูป
หนึ่งที่ได้รับมอบหมาย  จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นพป็นพอกฉันท์ให้พป็นผู้รับ
กฐินนั้น 

ครอง 14 
ครองที ่ 1     พมื่อข้าวฮวงพป็นหมากแล้วอย าฟ้าวกินก อนให้พอาไปท าบุ่ให้ทานแก ผู้มีศีลกินก อน  
                   แล้วจั่งกินภายหลัง 
ครองที ่ 2     อย าโลภมาก ตายอยถอยตาซัง อย าจ ายพงินแดง อย าแปลงพงินคว้าง และอย ากล าวค า 
                   หยาบซ้ากล้าแขกงต อกัน 
ครองที่  3     ให้พร้อมกันพฮกดฮ้ัวใต้ และก าแพงอ้อมวัดวาอาราม และบ้านพฮือนของตน ปุกหอบูชา 
                    ไว้สี่แจบ้านพฮือน 
ครองที่  4    พมื่อจักข้ึนพฮือนนั้น ให้สาวล้างตีนพสียก อนจั่งขึ้น 
ครองที่  5     พมื่อถึงวันศีล 7-8-14-15 ค่ า ให้สมมาก้อนพสาแลคิงไฟ หัวขั่นไดและประตูที่ตนอาศัยอยู  
ครองที ่6      พมื่อจักนอนให้พอาน้ าล้างตีนพสียก อนจั่งนอน 
ครองที่  7     ถึงวันศีลให้พอาดอกไม้ธูปพทียนสมมาผัวของตน และถึงวันอุโบสถให้แต งออกไม้ธูปพทียน 
                   ไปพคนพระสังฆพจ้า 
ครองที่  8     ถึงวันศีลดับศีลพพกงมานั้นให้นิมนต์พระสังฆพจ้า มาสูตรมุงคุณพฮียนและท าบุ่ใส บาตรถวายทาน 
ครองที่  9     พมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาตนั้น อย าให้พพินครองท า และพวลาใส บาตรกกอย าซูนบาตร และย าม  
                   ใส บาตรนั้นอย าใส พกิบกั้งฮ ม ผ้าปกหัวอุ้มหลาน หรือถือพครื่องศาสตราวุธ 
ครองที่  10   พมื่อพระภิกษุพข้าปริวาสกรรม ซ าฮะพบื้องต้นแล้วให้แต งขันดอกไม้ธูปพทียน  
                   และพครื่องอัฏฐบริขารไปถวายทาน 
ครองที่  11  พมื่อพหกนพระภิกษุพจ้า กายมาให้นั่งยอมือไหว้ก อนแล้วจั่งค อยพจรจา 
ครองที่  12  อย าพหยียบย่ าพงาพระภิกษุมีศีลบริสุทธิ์ 
ครองที่  13  อย าพอาอาหารพหลือกินแล้วไปทานให้แก พระภิกษุพจ้า และอย าพอาไว้ให้ผัวกิน 
                   จะกลายพป็นบาปได้ อันใดในชาติหน้ากะมีแต แนวบ ดี 
ครองที่  14  อย าพสพพมถุนกามคุณในวันศีลวันพข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ อย าดื้อพฮกดได้ 



 
 

ส่วนที่  ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



ส่วนที ่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ   
-ตารางรายรับสี่ปีย๎อนหลัง  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)   ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
รายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  
(รวม ๑+๒+๓+๔) 

 
๓๕,๒๒๒,๒๙๗.๒๐ 

 
๔๓,๕๐๓,๔๔๔.๒๑ 

 
๓๗,๓๙๐,๙๗๔.๖๐ 

 

๑. รายได้จัดเก็บเอง ๙๓๙,๗๕๓.๗๕ ๘๔๑,๙๕๓.๗๒ ๘๕๗,๐๙๗.๑๘  
หมวดภาษีอากร 
๑.๑ ภาษีบ ารุงท๎องที ่  
๑.๒ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๑.๓ ภาษีปูาย 
๑.๔ อากรฆําสัตว ์
หมวดคําธรรมเนียม  คําปรบัและใบอนุญาต 
๑.๕ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
๑.๖ คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง    
การแจ๎งการจดัสถานท่ีจ าหนาํยอาหารฯ 
๑.๗ คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
๑.๘ คําปรับการผิดสัญญา 
๑.๙ คําใบอนญุาตรบัท าการเก็บขนหรือ               
ก าจัด สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 
๑.๑๐ คําใบอนุญาตจ าหนํายสินคา๎                         
ในที่สาธารณะ 
 

 
๗๔,๑๗๓.๔๙ 

 
๕๗,๐๓๖.๐๐ 

 
๖,๘๖๑.๐๐ 

- 
 
 

๕,๕๙๒.๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๖๔,๕๗๔.๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๔๕๐.๐๐ 
 

 
๗๔,๕๒๔.๑๕ 

 
๕๘,๔๖๘.๐๐ 

 
๘,๕๒๓.๐๐ 

- 
 
 

๑,๘๖๘.๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๓๔,๒๐๒.๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๓๖๐.๐๐ 
 
 

 
๖๒,๓๑๐.๐๐ 

 
๗๔,๒๐๗.๓๑ 

 
๙,๖๘๔.๐๐ 

- 
 
 

๑,๓๓๐.๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๖๐,๑๖๒.๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๔๐๐.๐๐ 
 

 

 

 
 



๓๕ 
 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
๑.๑๑ คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
                                                              
๑.๑๒ คําใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายฯ                                            

                      
๑.๑๓ คําใบอนุญาตอื่นๆ 
                                                                        
๑.๑๔ คําธรรมเนยีมเก็บขนขยะมลูฝอย 
 
๑.๑๕ คําธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย ์
 
๑.๑๖ คําธรรมเนยีมเกีย่วกับใบอนุญาต                             
การขายสรุา 
 
๑.๑๗ คําธรรมเนยีมอื่นๆ 
 
หมวดรายได๎จากทรัพยส์ิน 
๑.๑๘ ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
๑.๑๙ รายไดจ๎ากทรัพยส์ินอ่ืนๆ 
 
หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 
๑.๒๐ คําขายแบบแปลน 
๑.๒๑ เงินท่ีมีผู๎อุทิศให ๎
๑.๒๒ รายไดเ๎บ็ดเตลด็อื่นๆ 
 
หมวดรายได๎จากทุน 
๑.๒๓ คําขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 

 
 

๑,๒๖๐.๐๐ 
 

๕,๘๖๐.๐๐ 
 
 
- 
 

๑๔๘,๕๗๐.๐๐ 
 

๓๑๐.๐๐ 
 

๑,๕๑๓.๒๐ 
 
 

๑๕๐.๐๐ 
 
 

๓๕๒,๗๐๙.๐๖ 
- 
 
 
 

๑๑๐,๙๐๐.๐๐ 
๒,๖๙๕.๐๐ 

๙๕,๖๐๐.๐๐ 
 
 

๑,๕๐๐.๐๐ 
 

๗๙๐.๐๐ 
 

๖,๘๐๐.๐๐ 
 
 
- 
 

๑๕๐,๖๘๐.๐๐ 
 

๒๖๐.๐๐ 
 

๑,๙๕๙.๔๐ 
 
 

๑๔๐.๐๐ 
 
 

๒๗๓,๙๘๓.๑๗ 
๖,๖๘๐.๐๐ 

 
 
 

๘๙,๙๐๐.๐๐ 
๑๖,๑๑๖.๐๐ 

๑๐๔,๕๕๐.๐๐ 
 
 

๒,๑๕๐.๐๐ 

๗๒๐.๐๐ 
 

๘,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๑,๐๒๐.๐๐ 
 

๑๕๓,๑๐๐.๐๐ 
 

๒๔๐.๐๐ 
 

๑,๖๖๘.๔๐ 
 
 

๕๐.๐๐ 
 
 

๒๖๑,๑๖๓.๔๗ 
๗๑,๖๔๒.๐๐ 

 
 
 

๑๒,๓๐๐.๐๐ 
๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๔๔,๕๐๐.๐๐ 
 
 

๖๐๐.๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
๒. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๖,๐๑๕,๐๓๔.๔๕ ๑๖,๗๔๑,๔๒๓.๔๙ ๑๗,๘๑๒,๒๐๘.๒๔  
หมวดภาษีจดัสรร 
๒.๑ ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรือล๎อเลื่อน 
๒.๒ ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
๒.๓ ภาษีมูลคําเพิ่ม ๑ ใน ๙ 
๒.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
๒.๕ ภาษีสรุา 
๒.๖ ภาษีสรรพสามิต 
๒.๗ คําภาคหลวงและคาํธรรมเนียมปุาไม ๎
๒.๘ คําภาคหลวงแร ํ
๒.๙ คําภาคหลวงปิโตรเลียม 
๒.๑๐ คําธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธินิติกรรม 
 

 
- 

๗,๘๘๑,๖๐๔.๗๗ 
๓,๕๒๑,๒๗๕.๔๕ 

๑๗๑,๖๐๖.๔๓ 
๑,๓๒๐,๓๘๗.๖๒ 
๑,๗๙๕,๙๘๘.๘๔ 

๒,๐๕๐.๐๐ 
๕๐,๒๙๖.๘๙ 

๓๖๗,๗๖๕.๔๕ 
๙๐๔,๐๕๙.๐๐ 

 
๓๘๙,๗๖๖.๖๐ 

๗,๖๑๕,๕๑๘.๔๘ 
๓,๔๔๙,๑๘๘.๕๗ 

๑๖๔,๓๕๓.๕๘ 
๑,๔๗๖,๗๒๕.๖๘ 
๒,๕๔๓,๗๕๑.๐๖ 

๒,๐๕๐.๐๐ 
๔๒,๗๑๑.๘๔ 

๓๕๕,๓๙๐.๖๘ 
๗๐๑,๙๖๗.๐๐ 

 
๓๘๕,๖๙๑.๒๓ 

๗,๙๐๐,๑๒๙.๖๔ 
๓,๔๖๑,๖๖๓.๔๐ 

๑๕๙,๖๑๖.๑๕ 
๑,๔๓๘,๕๒๖.๑๐ 
๓,๐๙๔,๒๘๑.๕๔ 

๒,๐๕๐.๐๐ 
๔๗,๐๒๗.๑๓ 

๒๔๗,๔๐๒.๐๕ 
๑,๐๗๕,๘๒๑.๐๐ 

 

๓. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ๗,๙๒๖,๑๗๕.๐๐ ๗,๔๑๕,๔๕๑.๐๐ ๖,๖๗๑,๐๑๖.๐๐  
หมวดเงินอุดหนุน 
๓.๑ เงินอุดหนุนเพื่อการบรูณะท๎องถิ่น                    
และกิจการทั่วไป (หรือเงินอุดหนนุท่ัวไป) 
 
๓.๒ เงินอุดหนุนท่ัวไป (อบต.) ถํายโอนเลือกท า 
 
๓.๓ เงินอุดหนุนกรณีตํางๆ ที่ต๎องน ามาตั้ง 
งบประมาณ        
 
 

 
- 
 
 

๗,๙๒๖,๑๗๕.๐๐ 
 
- 
 

 
- 
 
 

๗,๔๑๕,๔๕๑.๐๐ 
 
- 

 
- 
 
 

๖,๖๗๑,๐๑๖.๐๐ 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 
 

รายการ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

๔. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ 
วัตถุประสงค ์

๑๐,๓๔๑,๓๓๔.๐๐ ๑๘,๕๐๔,๖๑๖.๐๐ ๑๒,๐๓๒,๖๕๓.๑๘  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
๔.๑ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ
๔.๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
๔.๓ เงินเดือนครผูู๎ดูแลเด็ก / คร ู
๔.๔ เงินเพิม่คําครองชีพครผูู๎ดูแลเด็ก/คร ู
๔.๕ คําจ๎างพนักงานจ๎างหัวหน๎าศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก/ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนยฯ์ 
๔.๖ เงินเพิม่คําครองชีพผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย์ฯ/ 
ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนยฯ์ 
๔.๗ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
๔.๘ คําวสัดุการศึกษา 
๔.๙ เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงคเ์พื่อบริหาร
จัดการ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์อื่นๆ/ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๔.๑๐ โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรฯ  
๔.๑๑ โครงการปรับปรุงดินด๎วยปุย๋พืชสด 
๔.๑๒ โครงการสนบัสนุนการไถกลบตอฟาง 
๔.๑๓ โครงการแขํงจันกีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชนฯ 
๔.๑๔ โครงการจัดงานประเพณีสรงกู ํ
เจ๎าพํอสิบกร/ีงานบุญบั้งไฟฯ 
๔.๑๕ เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 
๔.๑๖ โครงการตดิตั้งกล๎องวงจรปดิ 
๔.๑๗ โครงการกํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํ บ๎านสระบัว 
๔.๑๘ โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  อบต.เพ็กใหญ ํ
๔.๑๙ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ ฯ 

 
๘,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ 

๙๗๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๖๕,๐๖๐.๐๐ 

๑๔,๙๔๐.๐๐ 
๑๒๔,๔๕๐.๐๐ 

 
๕๕,๕๕๐.๐๐ 

 
๘,๕๕๐.๐๐ 

๙๕,๙๙๖.๐๐ 
- 
 
 
 

๒๕,๒๐๐.๐๐ 
 

๑๗,๔๔๖.๐๐ 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔,๑๔๒.๐๐ 

- 
- 
 
- 
 
- 

 
๘,๘๐๘,๒๐๐.๐๐ 
๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗๔,๘๕๓.๐๐ 
- 
- 
 

๕๑,๔๔๕.๐๐ 
 

๒,๕๗๒.๐๐ 
๗๓,๑๐๐.๐๐ 

๑,๐๕๑,๕๘๕.๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

๕๖๖,๐๐๐.๐๐ 
๓,๕๖๗,๘๖๑.๐๐ 

 
๒,๒๖๙,๐๐๐.๐๐ 

 
- 
 

 
๙,๑๑๕,๗๐๐.๐๐ 
๒,๒๑๓,๖๐๐.๐๐ 

๔๓๓,๑๔๐.๐๐ 
- 
- 
 
- 
 
- 

๑๓๔,๓๐๐.๐๐ 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

๑๓๕,๙๑๓.๑๘ 

 

    



๓๘ 
-การเปรียบเทียบรายได๎สี่ปีย๎อนหลัง 

แหล่งที่มารายได้ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
รายได๎จัดเก็บเอง ๙๓๙,๗๕๓.๗๕ ๘๔๑,๙๕๓.๗๒ ๘๗๕,๐๙๗.๑๘  
รายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎ อปท. ๑๖,๐๑๕,๐๓๔.๔๕ ๑๖,๗๔๑,๔๒๓.๔๙ ๑๗,๘๑๒,๒๐๘.๒๔  
รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎ อปท.  ๗,๙๒๖,๑๗๕.๐๐ ๗,๔๑๕,๔๕๑.๐๐ ๖,๖๗๑,๐๑๖.๐๐  
รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎โดยระบวุัตถุประสงค์ ๑๐,๓๔๑,๓๓๔ ๑๘,๕๐๔,๖๑๖.๐๐ ๑๒,๐๓๒,๖๕๓.๑๘  

รวม ๓๕,๒๒๒,๒๙๗.๒๐ ๔๓,๕๐๓,๔๔๔.๒๑ ๓๗,๓๙๐,๙๗๔.๖๐  

 
-การจ าแนกรายจํายตามแผนงานพัฒนาของข๎อบังคับงบประมาณ  (งบลงทุน) สี่ปีย๎อนหลัง 

ที ่ หมวดรายจ่าย ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
๑ 
 
 
 

๒ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป                       
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริหารชุมชนและสังคม 

๑๐,๘๓๗,๐๑๐.๗๗ 
๑๐,๗๐๓,๙๑๐.๗๗ 

๑๓๓,๑๐๐.๐๐ 
 

๙,๗๑๐,๑๖๒.๗๓ 

๙,๑๑๕,๖๔๖.๖๓ 
๘,๕๓๕,๕๒๙.๒๒ 

๕๘๐,๑๑๗.๔๑ 
 

๑๐,๔๕๕,๘๓๕.๘๘ 

๘,๙๗๔,๑๖๕.๘๑ 
๘,๒๘๔,๒๙๓.๘๘ 

๖๘๙,๘๗๑.๙๓ 
 

๙,๔๗๔,๙๖๒.๑๒ 

 

 ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๓,๖๖๒,๑๔๔.๙๗ ๓,๗๗๕,๙๒๓.๘๐ ๔,๒๔๔,๐๔๔.๘๘  
 ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๖๒๑,๗๕๐.๐๐ ๘๐๓,๘๗๕.๐๐ ๑,๐๔๑,๐๔๙.๖๐  
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๖๐๐.๐๐ ๖๙๔,๘๐๐.๐๐  
 ๒.๔ แผนงานเคหะชุมชน ๔,๑๒๘,๗๔๒.๖๕ ๔,๙๒๙,๘๕๖.๐๘ ๒,๗๔๗,๔๗๖.๖๔  
 ๒.๕ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็ง                

ของชุมชน 
๗๓๓,๑๐๑.๑๑ ๔๙๐,๗๙๙.๐๐ ๓๘๑,๙๗๔.๐๐  

 ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม                         
และนันทนาการ 
 

๕๑๙,๔๒๔.๐๐ ๓๗๒,๗๘๒.๐๐ ๓๖๕,๖๑๗.๐๐  

๓ ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑๔๔,๓๖๗.๐๐ 
- 

- 
- 

๑,๖๐๑,๕๕๕.๐๐ 
๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 

 ๓.๒ แผนงานการเกษตร ๑๔๔,๓๖๗.๐๐ - ๖๖,๕๕๕.๐๐  
 ๓.๓ แผนงานการพาณิชย ์

 
- - -  

๔ ด้านอื่นๆ ๙๙๘,๕๕๘.๐๐ ๙๑๗,๐๗๐.๖๐ ๖๔๗,๗๒๙.๔๐  
 ๔.๑ แผนงานงบกลาง 

 
๙๙๘,๕๕๘.๐๐ ๙๑๗,๐๗๐.๖๐ ๖๔๗,๗๒๙.๔๐  

 รวมรายจ่าย ๒๑,๖๙๐,๐๙๘.๕๐ ๒๐,๔๘๘,๕๕๓.๑๑ ๒๐,๖๙๘,๔๑๒.๓๓  

 
 



๓๙ 
 

-ตารางรายจํายตามหมวดรายจํายสี่ปีย๎อนหลัง  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  ของ อบต.เพ็กใหญํ 
หมวด ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

งบกลาง 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 
งบด าเนินงาน 
คําตอบแทน 
คําใช๎สอย 
คําวัสด ุ
คําสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
คําครุภณัฑ ์
คําที่ดินและสิ่งกํอสรา๎ง 
งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น 
 

๙๙๘,๕๕๘.๐๐ 
๗,๘๓๙,๖๐๙.๐๐ 
๒,๗๒๒,๖๖๗.๐๐ 
๕,๑๑๖,๙๔๒.๐๐ 
๖,๖๒๔,๐๔๕.๘๕ 
๑,๔๙๗,๕๖๔.๐๐ 
๓,๕๖๓,๑๙๓.๖๖ 
๑,๔๒๗,๐๗๕.๐๒ 

๑๓๖,๒๑๓.๑๗ 
๒,๕๔๓,๓๕๐.๐๐ 

๒๒๕,๘๕๐.๐๐ 
๒,๓๑๗,๕๐๐.๐๐ 
๒,๖๙๕,๙๑๖.๖๕ 

- 

๙๑๗,๐๗๐.๖๐ 
๘,๕๒๑,๕๐๘.๐๐ 
๒,๖๗๓,๓๙๔.๐๐ 
๕,๘๔๘,๑๑๔.๐๐ 
๕,๐๓๕,๘๖๙.๔๓ 

๒๐๑,๗๖๐.๐๐ 
๓,๒๘๒,๐๐๒.๔๑ 
๑,๓๘๙,๓๑๓.๘๕ 

๑๖๒,๗๙๓.๑๗ 
๒,๖๘๔,๐๗๖.๐๐ 

๔๕๘,๔๗๖.๐๐ 
๒,๒๒๕,๖๐๐.๐๐ 
๓,๓๓๐,๐๒๙.๐๘ 

- 

๖๔๗,๗๒๙.๔๐ 
๙,๔๑๑,๒๘๔.๐๐ 
๒,๗๔๑,๔๐๘.๐๐ 
๖,๖๖๙,๘๗๖.๐๐ 
๖,๒๕๔,๐๘๑.๒๙ 

๒๒๗,๔๕๔.๐๐ 
๔,๓๕๕,๕๙๐.๑๓ 
๑,๔๔๙,๓๔๔.๘๘ 

๒๒๑,๖๙๒.๒๘ 
๒,๐๘๔,๗๓๐.๐๐ 

๓๑๖,๕๓๐.๐๐ 
๑,๗๖๘,๒๐๐.๐๐ 
๒,๓๐๐,๕๘๗.๖๔ 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
-ตารางแสดงจ านวนกิจกรรมการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณในการพัฒนาท๎องถิ่น 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน
โครงการ 
ที่อนุมัต ิ
ตามแผน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ
ที่อนุมัติตามแผน 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให๎มีความมั่นคงและ 
มีความสามารถทางการ
แขํงขัน 

๒๘ ๒๖ ๙๒.๘๕ ๕,๕๑๑,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๙๙,๕๘๗.๖๔ ๙๒.๕๒ 

๒.การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคณุภาพ 

๓๔ ๓๐ ๘๘.๒๓ ๖,๗๐๐,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๑๙,๘๗๙.๘๘ ๘๒.๓๘ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อ 
การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

๑๒ ๑๑ ๙๑.๖๖ ๓,๐๔๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๗๑,๕๙๕.๐๐ ๙๔.๔๒ 

๔.การเสริมสร๎างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

๑๑ ๗ ๖๓.๖๓ ๑,๓๖๔,๙๒๐.๐๐ ๖๘๒,๕๔๑.๓๓ ๕๐.๐๐ 

๕.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

๑๑ ๕ ๔๕.๔๕ ๕๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๔๗,๑๖๔.๐๐ ๖๕.๓๗ 

๖.การพัฒนาสูํมหานคร 
แหํงอาเซียน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมท้ังสิ้น ๙๖ ๗๙ ๘๒.๒๙ ๑๗,๑๔๘,๙๒๐.๐๐ ๑๔,๕๒๐,๗๖๗.๘๕ ๘๔.๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

-การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ  
แผนงาน/โครงการที่ได๎ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น  สามารถสรุปผลการพัฒนาในด๎านตํางๆ ได๎
ดังนี้  
(๑) การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 

๑.๑ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนหินคลุก  ม.๙  บ๎านทุํงแค  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๒ ได๎ด าเนินการจ๎างเหมาวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  ม.๒  บ๎านยานาง  จ านวน  ๑  แหํง 
๑.๓ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนน คสล. เชื่อมทํอเหลี่ยม คสล. ทางเข๎าสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  
      อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง 
๑.๔ ได๎ด าเนินการจ๎างเหมาวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  ม.๔  บ๎านโคกสี  จ านวน  ๑  แหํง 
๑.๕ ได๎ด าเนินการขุดลอกรํองระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน  ม.๙ บ๎านทุํงแค  จ านวน ๑  แหงํ 
๑.๖ ได๎ด าเนินการอุดหนุนส านักงานไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอพล ขยายเขตไฟฟูา ๓ เฟส  
      ม.๕ บ๎านเพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง  
๑.๗ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างระบบประปาบาดาล  ม.๖  บ๎านหนองสะแบง  จ านวน  ๑  แหํง 
๑.๘ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ม.๙  บ๎านทุํงแค  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๙ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนหินคลุก  ม.๔  บ๎านโคกสี  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๐ ได๎ด าเนินการจ๎างเหมาขนย๎ายติดตั้งทํอสํงน้ า PVC พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบสํงน้ าระยะไกล  
        เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  จ านวน  ๒  ครั้ง 
๑.๑๑ ได๎ด าเนินการอุดหนุนส านักงานไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอพล   ขยายเขตไฟฟูา  แรงต่ า 
        และไฟฟูาแสงสวํางสาธารณะในถนนซอกซอยหมูํบ๎านในต าบลเพ็กใหญํและที่มีความเสี่ยง 
        กับการเกิดอุบัติเหตุ 
๑.๑๒ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ม.๑  บ๎านสระบัว  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๓ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างถนน คสล. ม.๔  บ๎านโคกสี  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๔ ได๎ด าเนินการปรับปรุงซํอมแซมถนนหินคลุก ม.๑๐  เชื่อมบ๎านทุํงแค  ม.๙ จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๕ ได๎ด าเนินการปรับปรุงซํอมแซมถนนหินคลุก ม.๗  เชื่อมบ๎านทุํงแค  ม.๙  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๖ ได๎ด าเนินการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง ม.๘  เชื่อมบ๎านทุํงแค  ม.๙  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๗ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนน คสล. ม.๕  บ๎านเพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๘ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนดินข๎ามล าห๎วยฮํองแซง  ม.๖ บ๎านหนองสะแบง  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๑๙ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนหินคลุก ม.๗  บ๎านโคกกลาง  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๒๐ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนน คสล. ม.๘  บ๎านโนนหอม  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๒๑ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนหินคลุก ม.๙  บ๎านทุํงแค  จ านวน  ๑  สาย 

 
 



๔๒ 
 

๑.๒๒ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนลูกรัง ม.๑๐ เชื่อมบ๎านนาคสะดุ๎ง ม.๓ จ านวน  ๑  สาย 
๑.๒๓ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนน คสล. ม.๑๑  บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา  จ านวน  ๑  สาย 
๑.๒๔ ได๎ด าเนินการจ๎างเหมาวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  ม.๕  บ๎านเพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง 
๑.๒๕ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนลูกรังคันดินทุํงพึงพืด ม.๘ บ๎านโนนหอม จ านวน ๑ สาย       
๑.๒๖ ได๎ด าเนินการซํอมแซมถนนหินคลุก ม.๘  บ๎านโนนหอม  จ านวน  ๑  สาย   
     

(๒) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑ ไดด๎ าเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับเด็กนักเรียนในเขตต าบลเพ็กใหญํ จ านวน ๖ แหํง 
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็ก อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน ๑  แหํง  เด็กนกัเรียนได๎รับประทานอาหาร 
      กลางวัน  โดยเด็กในโรงเรียนให๎รับประทานอาหารกลางวัน ๒๐๐ วันตํอปี และเด็กในศูนย์พัฒนา 
      เด็กเล็กให๎รับประทานอาหารกลางวัน ๒๘๐ วันตํอปี คนละ ๒๐  บาทตํอวัน 
๒.๒ ไดด๎ าเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให๎กับเด็กนักเรียนในเขตต าบลเพ็กใหญํ จ านวน ๖ แหํง 
      และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ จ านวน ๑ แหํง  เด็กนักเรียนได๎ดื่มนม  โดยเด็กในโรงเรียน  
      ให๎ดื่มนม  ๒๖๐ วันตํอปี  และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ดื่มนม ๒๘๐ วันตํอปี คนละ ๘ บาทตํอวัน 
๒.๓ ได๎ด าเนินการจัดปฐมนิเทศประชุมผู๎ปกครองของเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ    
      เกิดการสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบ๎านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู๎ปกครองรับทราบนโยบาย 
      และวางแผนรํวมกัน ผู๎ปกครองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา   
๒.๔ ไดด๎ าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการของเด็กและกิจกรรมมอบประกาศเกียรติบัตร  
      “เด็กดีศรีต าบลเพ็กใหญํ” สถานที่ ณ สนามกีฬา อบต.เพ็กใหญํ   
๒.๕ ไดด๎ าเนินการจัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ ได๎แสดงความ 
      กตัญญูกตเวทิตาตํอมารดา  สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ   
๒.๖ ไดด๎ าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองของเด็ก  ด๎านความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์  
      ๔  ด๎าน  ผู๎ปกครองและครูผู๎ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ  ๑ แหํง    
๒.๗ ได๎ด าเนินการสํงเสริมให๎เด็กเรียนรู๎นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่  เด็กเกิดการ 
      ใฝุรู๎จากประสบการณ์และสถานที่จริง  จัดศึกษานอกสถานที่   สถานที่ ณ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒.๘ ไดด๎ าเนินการจัดคํายวิชาการบูรณาการ ๘ กลุํมสาระ ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนในเขตต าบลเพ็กใหญํ   
      เสริมสร๎างความรู๎ให๎นักเรียนในการสอบแขํงขันในระดับที่สูงขึ้น 
๒.๙ ได๎ด าเนินการจ๎างงานนักเรียน  นักศึกษา  ผู๎ด๎อยโอกาส ในเขตต าบลเพ็กใหญํ ให๎ใช๎เวลาวําง 
      ให๎เกิดประโยชน์ในชํวงปดิเทอม 
๒.๑๐ ไดด๎ าเนินการจ๎างเหมาครูผู๎ชํวยดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ   จ านวน  ๔  คน 
        เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนและดูแลเด็กที่ดียิ่งขึ้น 



๔๓ 
 

๒.๑๑ ได๎ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคาร  ศพด.อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน  ๑ แหํง 
๒.๑๒ ได๎ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลี้ยงไส๎เดือน และการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มํา 
๒.๑๓ ได๎ด าเนินการอุดหนุนส านักงานเกษตร อ.พล ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ านวน  ๑  ครั้ง 
๒.๑๔ ไดด๎ าเนินการจัดรณรงค์ท าความสะอาดหมูํบ๎าน จ านวน ๑๑ หมูํบ๎านในเขตต าบลเพ็กใหญํ    
        สร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรักษาความสะอาดของชุมชนท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี    
๒.๑๕ ไดด๎ าเนินการจัดบริการงานกู๎ชีพกู๎ภัย  ชํวยเหลือประชาชนเจ็บปุวยฉุกเฉินและการได๎รับอุบัติเหตุ   
        จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน  ในเขตต าบลเพ็กใหญํ   
๒.๑๖ ไดด๎ าเนินการสมทบเงินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น  ๔๐% ของเงิน สปสช.   
        ที่ได๎รับการสนับสนุน   
๒.๑๗ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนงบประมาณแกํอาสาสมัครชมรม อสม.ประจ าหมูํบ๎าน เพ่ือปฏิบัติงาน 
        ตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนทุกหมูํบ๎าน 
๒.๑๘ ได๎ด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานกู๎ชีพ อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน ๑ แหํง 
๒.๑๙ ไดด๎ าเนินการจัดให๎มีการแขํงขันกีฬา  การสํงเสริมการออกก าลังกาย  โดยเยาวชนและประชาชน 
        ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  ออกก าลังกาย  หํางไกลโรค  เกิดความสามัคคี  เยาวชน 
        และประชาชนเข๎ารํวม จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน     
๒.๒๐ ไดด๎ าเนินการพัฒนาสมรรถภาพการเลํนกีฬาและการออกก าลังกาย โดยการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
        เพ่ือการออกก าลังกาย  การสํงเสริมการออกก าลังกาย  จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน     
๒.๒๑ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง 
๒.๒๒ ได๎ด าเนินการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ  ตามโครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน   
        จ านวน  ๑  ครั้ง 
๒.๒๓ ไดด๎ าเนินการชํวยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
        และสร๎างสังคมให๎นําอยูํ  ได๎ให๎การสงเคราะห์ผู๎ปุวยเอดส์    
๒.๒๔ ไดด๎ าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมบทบาทผู๎สูงอายุ   กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให๎ผู๎สูงอายุต๎นแบบ   
        กิจกรรมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ๎าน  การบรรยายให๎ความรู๎เรื่องโรคเขําเสื่อมและ 
        การรักษา  การวางแผนการใช๎เงิน  การออมเงิน  กิจกรรมคลินิกสุขภาพ  กิจกรรมรดน้ า 
        ขอพรผู๎สูงอายุ   
๒.๒๕ ได๎ด าเนินการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม  สํงเสริมกลุํมสตรีให๎มีบทบาท 
        ในการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยการฝึกอบรมการท าปลาเจํา  ปลาส๎มก๎าง 
๒.๒๖ ได๎ด าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมการเลี้ยงกุ๎งฝอย   
        และการเพาะเห็ด 

 



๔๔ 
 

๒.๒๗ ได๎ด าเนินการชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ  โดยการจัดหารถรับสํงเด็กนักเรียน 
        ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ   
๒.๒๘ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการรํวมใจต๎านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรติ   
        จ านวน  ๑  ครั้ง 
๒.๒๙ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการกิจการกาชาด  จ านวน  ๑  ครั้ง 
๒.๓๐ ได๎ด าเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ๎าพํอสิบกรี  เวียนเทียน  วันวิสาขบูชา   
        รํวมกับประชาชนต าบลเพ็กใหญํ  จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน 
 

(๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๓.๑ ได๎ด าเนินการขุดลอกหนองผักทํอ ม.๘  บ๎านโนนหอม  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๒ ได๎ด าเนินการจัดคํายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  จัดกิจกรรม 
      ให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชนในต าบลเพ็กใหญํ  ให๎มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อมรํวมกัน   
      สถานที่  ณ  อ าเภอน้ าพอง 
๓.๓ ได๎ด าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎และอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะในครัวเรือน   
      โดยเน๎นประชาชนมีสํวนรํวมสามารถคัดแยกขยะ  ขยะอันตรายและน าสํงไปก าจัดอยํางถูกต๎อง   
      เกิดการบูรณาการสํงเสริมท๎องถิ่นสูํสังคมสีเขียว  มีผู๎เข๎ารํวมอบรม  จ านวน ๓  หมูํบ๎าน   
      เป็นการขยายพ้ืนที่แบบตํอเนื่อง 
๓.๔ ได๎ด าเนินการจัดเก็บขยะในต าบลเพ็กใหญํอยํางเป็นระบบทุกหมูํบ๎าน พ้ืนที่ในต าบลเพ็กใหญํสะอาด 
      ปราศจากโรคภัย 
๓.๕ ได๎ด าเนินการกํอสร๎างทํอเหลี่ยมล าห๎วยโนนพะยอม  ม.๕ บ๎านเพ็กใหญํ  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๖ ได๎ด าเนินการขุดลอกหนองโก ม.๑๐  บ๎านโนนแต๎  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๗ ได๎ด าเนินการขุดลอกสระปทุมวัน ม.๑  บ๎านสระบัว  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๘ ได๎ด าเนินการขุดลอกทุํงพึงพืด ม.๙  บ๎านทุํงแค  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๙ ได๎ด าเนินการขุดลอกสระแก ม.๗  บ๎านโคกกลาง   จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๑๐ ได๎ด าเนินการขุดลอกสระวัดปุาสุริยาเย็น ม.๑๑  บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา  จ านวน  ๑  แหํง 
๓.๑๑ ได๎ด าเนินการขุดลอกหนองฝายใหญํ ม.๓  บ๎านนาคสะดุ๎ง  จ านวน   ๑  แหํง 

 
 
 
 
 

 
 
 



๔๕ 
 

(๔) การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑ ได๎ด าเนินการจัดท าระบบน้ าสะอาดพัฒนาคุณภาพชีวิตแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง (ระบบกรองน้ าสะอาด)   
      ม.๗  บ๎านโคกกลาง  จ านวน  ๑  แหํง 
๔.๒ ไดด๎ าเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ  การเกิดวาตภัย  การเกิดปัญหาภัยแล๎ง  
      ในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํ 
๔.๓ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในชุมชน   
      จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน  จ านวน  ๑  ครั้ง   
๔.๔ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดิน 
      เอาชนะยาเสพติดอ าเภอพล  จ านวน    ๑  ครั้ง 
๔.๕ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแกํนตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดิน 
      เอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกํน  จ านวน ๑  ครั้ง 
๔.๖ ไดด๎ าเนินการจัดตั้งจุดตรวจระดับต าบลชํวงเทศกาลเพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร  บริเวณทางหลวง 
      หมายเลข  ๒๒๓๓  ทางแยกโรงเรียนพล  ชํวงเทศกาลปีใหมํและเทศกาลสงกรานต์    
      ไมํมีผู๎ได๎รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช๎รถใช๎ถนนในเส๎นทางที่รับผิดชอบ   
๔.๗ ได๎ด าเนินการจัดฝึกอบรมทบทวน  อปพร.อบต.เพ็กใหญํ  เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
      ดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

 
(๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

๕.๑ ไดด๎ าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎สามารถเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการท างานกระตุ๎นให๎มี 
      การปรับตัว  พัฒนาความรู๎อยํางตํอเนื่อง  สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
      ให๎ทันตํอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ   การเมือง   และสังคม 
๕.๒ ไดด๎ าเนินการให๎บริการอินเตอร์เน็ตฟรีส าหรับประชาชนทั่วไปและผู๎ที่สนใจ 
๕.๓ ไดด๎ าเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการจัดท าแผนส าหรับผู๎น าชุมชนทุกหมูํบ๎าน  และสํงเสริม 
      การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตํอเนื่องทุกปี  รวบรวมข๎อมูล  ปัญหาความต๎องการของประชาชน   
      น ามาพัฒนา  แก๎ไข  ให๎ความชํวยเหลือได๎ตรงตามความต๎องการที่แท๎จริงโดยด าเนินการทุกหมูํบ๎าน   
      จ านวน  ๑๑  หมูํบ๎าน   
๕.๔ ไดด๎ าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตํางๆ  จ านวน  ๑  ครั้ง   
๕.๕ ไดด๎ าเนินการจัดหาวัสดุส านักงาน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคําใช๎จํายในการอ านวยการของศูนย์ข๎อมูล 
      ขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ อปท. ระดับอ าเภอ 

 
 



๔๖ 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑  ผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ 
-การพัฒนาด๎านการเกษตร 
(๑) มีน้ าส าหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
(๒) เกษตรกรใช๎ประโยชน์จากสระน้ า  
(๓) เกษตรกรได๎ผลผลิตมากข้ึน 
-การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และการจัดท าผังเมือง 
(๑) ประชาชนมีถนนที่ใช๎สัญจร ไป-มาได๎สะดวก 
(๒) ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมูํบ๎าน 
(๓) ประชาชนมีรํองระบายน้ าที่ได๎มาตรฐานไมํมีน้ าทํวมขัง 
(๔) ประชาชนมีรํองระบายน้ าที่ได๎มาตรฐานไมํมีน้ าทํวมขัง 
(๕) ประชาชนมีน้ าเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค 
(๖) ประชาชนมีถนนที่สามารถให๎ประชาชนใช๎สัญจร ไป-มา ในการขนย๎ายผลผลิตทางการเกษตรได๎สะดวก 
(๗) มีระบบทํอประปาสํงน้ า มีน้ าเพียงตํอการอุปโภคบริโภค 
-การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
(๑) สถานทีโ่นนแทํนพระเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ  ใช๎ประกอบกิจกรรมของสํวนรวมเป็น 
     สถานที่ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎านวัฒนธรรมประเพณี 
-การสนับสนุนสํงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๑) เด็กนักเรียนได๎รับประทานอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนได๎ดื่มนม 
(๒) เด็กนักเรียนมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย 
(๓) เด็กนักเรียนมีความรู๎จากการเรียนรู๎และมีจินตนาการที่สร๎างสรรค์เหมาะสมกับวัย 
(๔) เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย 
(๕) เด็กมีวินัยการออมเงินที่ดี 
(๖) นักเรียน/นักศึกษาได๎เรียนรู๎การปฏิบัติงานในองค์กรสํวนท๎องถิ่นได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
     ลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง 
(๗) เยาวชนมีจิตส านึก มีวินัยมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๘) เด็กได๎รับการดูแลมีพัฒนาเหมาะสมอยํางทั่วถึง 
 
 
 
 



๔๗ 
 
-สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง 
(๑) เกษตรกรมีน้ าหมักชีวภาพใช๎ในการผลิตสินค๎าเกษตรและจ าหนําย 
(๒) เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินค๎าได๎มากข้ึน 
(๓) เกษตรกรมีความสามารถและลดรายจํายในครัวเรือน 
(๔) เกษตรกรมคีวามรู๎ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(๕) ผู๎น าชุมชนเข๎าใจและรํวมกิจกรรมกับผู๎ผลิตพืชและการผลิตที่เข๎มแข็ง 
(๖) ประชาชนผู๎วํางงาน , ผู๎ด๎อยโอกาสมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
(๗) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
(๑) ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎าน  ชุมชน รํวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
     ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒) ประชาชนได๎รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วลดอัตราการเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓) ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๔) เด็กมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย 
(๕) ประชาชนได๎รับบริการมีสะดวกและตอบสนองตํอความต๎องการได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 
(๖) มีรถท่ีมีมาตรฐานในการชํวยเหลือผู๎ปุวย 
(๗) มีอาคารส านักงานกู๎ชีพมีมาตรฐาน 
-การพัฒนาสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
(๑) เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หํางไกลจากยาเสพติด 
(๒) เด็กเล็กได๎เลํนกีฬาและออกก าลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
(๓) เด็ก เยาวชนและประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาส าหรับเลํนกีฬาและออกก าลังกายในหมูํบ๎าน 
-การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสํงเสริมครอบครัวเข๎มแข็ง 
(๑) ผู๎สูงอายุที่ยากจนได๎รับการสงเคราะห์และชํวยเหลือ 
(๒) คนพิการที่ยากจนได๎รับการสงเคราะห์และชํวยเหลือ 
(๓) ผู๎ปุวยโรคเอดส์ที่ยากจนได๎รับการสงเคราะห์และชํวยเหลือ 
(๔) สตรีมคีวามรู๎ในการประกอบอาชีพและมีสํวนรับผิดชอบในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(๕) ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ยากไร๎  และผู๎ยากจน  ผู๎พิการ  ผู๎สูงอายุ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๖) ประชาชนได๎รับสิทธิความเทําเทียมกันในสังคม 
(๗) เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 



๔๘ 
 

-การสนับสนุนสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(๑) เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบตํอกัน 
(๒) ประชาชนให๎ความส าคัญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(๓) เด็กเยาวชนน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
-การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
(๑) ดินมีคุณภาพดี  ลดการใช๎สารเคมี กระตุ๎นให๎มีการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ ต๎นทุนการผลิตลดลง   
     ในพ้ืนดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน  
-การพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบกระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ า 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
(๑) ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ 
-การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม๎อยํางยั่งยืน 
(๑) มีพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ิมมากข้ึนมีความอุดมสมบูรณ์ปัญหาภาวะโลกร๎อนลดลง 
(๒) เยาวชนมีจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๓) พ้ืนที่สีเขียวในเขตต าบลเพ่ิมข้ึนปัญหาภาวะโลกร๎อนลดลง 
-การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
(๑) มีการจัดการขยะอยํางเป็นระบบ 
(๒) ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลลดลง 
(๓) มีการบริหารจัดการน้ าเสียอยํางเป็นระบบ 
(๔) การจัดเก็บขยะได๎มาตรฐาน 
(๕) การจัดเก็บและท าลายขยะและสิ่งปฏิกูลได๎มาตรฐาน 
-การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
(๑) ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
(๒) ประชาชนที่เดือดร๎อนได๎รับความชํวยเหลือ 
(๓) ประชาชนมีความรู๎และมีความปลอดภัย 
-การชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
(๑) ประชาชนผู๎ประสบภัยธรรมชาติ อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัยได๎รับการชํวยเหลือ 
-การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร๎อนของประชาชน 
(๑) ประชาชนมีความปลอดภัย 
(๒) การแพรํระบาดของยาเสพติดลดลงประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
(๓) อาสาสมัครมีความรู๎ มีความพร๎อมในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 



๔๙ 
 
-การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
(๑) ประชาชนมีทักษะการขับขี่อยํางปลอดภัยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ ลดอัตราการสูญเสียชีวิต 
     และทรัพย์สินของประชาชน 
(๒) ลดอัตราการบาดเจ็บ  ล๎มตาย  จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาล 
-การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร๎อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
(๑) ทีม อปพร. ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยมากข้ึน 
(๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓) ผู๎น าต าบลเพ็กใหญํ มีศักยภาพมากขึ้น 
(๔) มีปูอมยามท่ีมีมาตรฐาน 
-การบริหารจัดการ  การจัดเก็บรายได๎ภาครัฐ  และการเบิกจํายงบประมาณ 
(๑) ผู๎เสียภาษีช าระภาษีครบ 100% 
-การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู๎ 
(๑) คณะผู๎บริหาร  พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) บุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน/ชุมชน   มีความรู๎ในการปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได๎อยํางรวดเร็วถูกต๎อง 
(๒) การให๎บริการประชาชน มีความพร๎อม  มีประสิทธิภาพ   
(๓) ข๎อมูลขําวสารในระบบองค์กรและเผยแพรํให๎ประชาชนได๎รับทราบ 
(๔) ประชาชนได๎รับบริการด๎านอินเตอร์เน็ต 
(๕) มีศูนย์อินเตอร์เน็ตที่มีมาตรฐาน  มีบริการที่ทันสมัย 
(๖) ผู๎น าชุมชนสามารถใช๎งานคอมพิวเตอร์ได๎ 
(๗) ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ทันตํอเหตุการณ์ มีหอกระจายขําวที่มีประสิทธิภาพ 
(๘) การปฏิบัติงานและให๎บริการประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น 
(๙) การปฏิบัติงานและให๎บริการประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น 
-การพัฒนาบริการประชาชนและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
(๑) ประชาชนมีเข๎าใจระบบประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
(๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง อบต. มีความรู๎และปฏิบัติงานได๎ถูกต๎องตามระเบียบฯ 
 
 
 



๕๐ 
 

(๓) ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนชุมชนสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ตรงตามความต๎องการของประชาชน 
(๔) ประชาชนได๎รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วประชาชนได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๕) ประชาชนมีความรักความสามัคคี ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
-การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อยํางบูรณาการ 
(๑) ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารและมีการสื่อสารที่ทันสมัย  
(๒) มีเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 
(๓) ประชาชนได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
(๔) ประชาชนทั่วไปทราบเขตพ้ืนที่ต าบลเพ็กใหญํชัดเจน 
(๕) การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
-การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
(๑) คณะผู๎บริหาร  ส.อบต.  พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  ได๎เรียนรู๎ภาษาและสามารถติดตํอสื่อสารกัน 
     ได๎อยํางมีความเข๎าใจ 
(๒) เด็ก เยาวชน และประชาชน  ได๎เรียนรู๎ภาษาและสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางมีความเข๎าใจ 
-การพัฒนามาตรฐานสินค๎าและบริการ 
(๑) ประชาชนผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  แขํงขันได๎ 
 
 ๒.๒  ผลกระทบ   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ ไมํได๎รับผลกระทบจากการให๎บริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐  
(๑) ปัญหาความต๎องการของประชาชนมีมากแตํงบประมาณมีน๎อย  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  
     จึงไมํสามารถตอบสนองความต๎องการได๎อยํางเพียงพอ 
(๒) ด๎วยข๎อจ ากัดของงบประมาณและภาระคําใช๎จํายประจ า ท าให๎ไมํสามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน  
     สูํการปฏิบัติได๎อยํางเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน๎อย 
(๓) ควรรณรงค์เสริมสร๎างและให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํประชาชนในกระบวนการจัดท าแผนและติดตาม 
     ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐  ป ี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎อง
ตอบสนองตํอผลประโยชน์แหํงชาติ  อันได๎แกํการมีเอกราชอธิปไตย  และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยูํ
อยํางมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม             
ทุกรูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่งคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่งคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีด๎อยกวํา 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ            
ทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว              
เพ่ือถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํ   การปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน               
มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข  อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด๎าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ ของแตํละยุทธศาสตร์  สรุปได๎ดังนี้ 
 
 

 



๕๒ 
 
(๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง   

มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎
ความส าคัญ  อาท ิ
๑.๑ การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
      ทรงเป็นประมุข                                                                                                              
๑.๒ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ัน 
      ในกระบวนการยุติธรรม                                                                                                     
๑.๓ การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 
      และชายฝั่งทะเล                                                                                                  
๑.๔ การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ 
      กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ                  
๑.๕ การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในประเทศ  
      สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
๑.๖ การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน  
      ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
๑.๗ การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น  

(๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน    
เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการ

ผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  
เกษตรและบริการ  การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎า และการ
เป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํ โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                       
การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ 
อาท ิ 
๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อม่ัน การสํงเสริม  
      การค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 
      สูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบน  
      ของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น 

 
 



๕๓ 
 

๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมี 
      การใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุํงสูํความเป็น 
      เลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม รูปแบบ 
      การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
      ของโลก  
      - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร๎างฐานการผลิต ให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของภาค 
      เกษตร สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํม 
      เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็งและการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด  
      และปลอดภัย  
      - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ 
      สูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า มาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํ 
      มูลคําในระดับสูงขึ้น  
      - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
      โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
      การให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
๒.๓ การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
      และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน 
      เกษตรกร 
๒.๔ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง  
      ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎าง 
      พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ  
๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการขนสํงด๎านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      และการวิจัยและพัฒนา 
๒.๖ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ  สํงเสริมความ 
      รํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหวํางประเทศ รวมถึง 
      สร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ  

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน   
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย  ใจ สติปัญญา  

มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  
รู๎คุณคําความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ  อาท ิ 
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 

๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค ์ 
๓.๔ การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี  
๓.๕ การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะจิตใจ 
      ให๎เข๎มแข็ง  
(๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  

เพ่ือเรํงกระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาค 
และเป็นธรรมกรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ  อาท ิ  
๔.๑ การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
๔.๒ การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

๔.๓ การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๔.๔ การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน  
๔.๕ การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
(๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

เพ่ือเรํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมี  
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ  อาท ิ 
๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
๕.๒ การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
      อยํางบูรณาการ  
๕.๓ การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๕.๔ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๕.๕ การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๖ การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม  
 
 



๕๕ 
 

(๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ   มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  กระจายบทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ 
อาท ิ 
๖.๑ การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
๖.๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
๖.๔ การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖.๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
๖.๖ การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
๖.๗ การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ  

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ 
อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตําง ๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลา 
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย  โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวนภายใต๎
ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยจะได๎มกีารก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสูํ
การปฏิบัติเพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตําง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบท

การเปลี่ยนแปลงตํางๆที่ประเทศก าลังประสบอยูํ  ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๑  และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  ฉบับที ่ ๑๒  ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง  



๕๖ 

มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ของประเทศ   การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 

Positioning) เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ คสช.  
ได๎จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็น
ธรรม  เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading 

and service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 
-เปูาหมายการพัฒนาประเทศ 

๑. การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 

(๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 
(๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP per capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP per capita)  
       ณ สิ้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑.๐๐ บาท  
       (๙,๓๒๕  ดอลลาร์ สรอ.)  และ  ๓๐๑,๑๙๙.๐๐  บาท (๘,๘๕๙  ดอลลาร์ สรอ.)  ตํอคนตํอปี 
(๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ  ๒.๕  ตํอปี 
(๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐.๐ 
        และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัว 
        เฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ  ๔.๐  ตํอปี) 
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ 
(๒.๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพ 
        ชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นรากฐานที่เอ้ือตํอการพัฒนาคา 
๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๓.๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
(๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
๔. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
       และเป็นธรรม 
(๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๕๗ 
 

(๔.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๔.๕) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๕. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม 
(๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๕.๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
-ประเดน็ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด๎วย  
๑๐  ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความม่ันคงและยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๗. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 ๑.๓  แผนพัฒนากลุํมจังหวัด (กลุํมจังหวัดร๎อยเอ็ด-ขอนแกํน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
 คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  ๒๗  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ จัดแบํงกลุํมเป็น ๑๘  จังหวัดโดยจังหวัด
ขอนแกํน  จัดอยูํในกลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด๎วย จังหวัดขอนแกํน ,ร๎อยเอ็ด ,
มหาสารคาม  ,กาฬสินธุ์  หรือเรียกวํากลุํม  “ร้อยแก่นสารสินธุ์”  (ร๎อย มาจาก ร๎อยเอ็ด , แกํน มาจาก ขอนแกํน , 
สาร  มาจาก  มหาสารคาม , สินธุ์ มาจาก  กาฬสินธุ์) 

กลุํมจังหวัด “ร๎อยแกํนสารสินธุ์” ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุํมจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับ
ทบทวนไว๎วํา  “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก ( ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ  
การทํองเที่ยวและการลงทุนสูํสากล” เปูาหมายการพัฒนาเพื่อ  
 
 

 



๕๘ 
 

-เปูาประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 
 เพ่ือก๎าวไปสูํวิสัยทัศน์และการพัฒนากลุํมจังหวัดที่พึงปรารถนาระยะยาว ๔ ปี จึงได๎ก าหนดเปูาหมายหลัก
ในการพัฒนากลุํมจังหวัดไว๎ดังนี้ 
๑. เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให๎ได๎มาตรฐาน 
๒. เพ่ิมมูลคําการค๎า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
๓. พัฒนาการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดสูํการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
๔. เตรียมความพร๎อมกลุํมจังหวัดในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  
-ตัวชี้วัดรวม 
๑. ร๎อยละผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํที่เพ่ิมข้ึน 
๒. ร๎อยละของจ านวนแปลงที่ได๎รับการรับรอง GAP 
๓. ร๎อยละมูลคําภาคการค๎าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
๔. ร๎อยละรายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

 
-ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด  
และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได๎ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค๎า พืชเศรษฐกิจ ให๎มีความเข๎มแข็ง 
(๑) เปูาประสงค ์
(๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตรให๎มีคุณภาพที่ดี 
(๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมชํองทางการตลาดสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
        จากสินค๎าเกษตร 
(๒) ตัวชี้วัด 
(๒.๑) ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได๎รับใบรับรอง GAP 
(๒.๒) ร๎อยละผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํที่เพ่ิมข้ึน 
(๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานในการผลิต 
(๓.๒) พัฒนาและสร๎างมูลคําเพ่ิมสินค๎าพืชเศรษฐกิจหลัก 
(๓.๓) พัฒนาการค๎า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 



๕๙ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  การสํงเสริมการค๎า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๑) เปูาประสงค ์
(๑.๑) เพ่ิมมูลคําการลงทุนและรายได๎กลุํมจังหวัด 
(๑.๒) มีความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
(๑.๓) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุํมจังหวัด 
(๒) ตัวชี้วัด 
(๒.๑) ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคําการค๎าของกลุํมจังหวัด 
(๒.๒) ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคําการลงทุนในกลุํมจังหวัด 
(๒.๓) ร๎อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงขํายคมนาคมกลุํมจังหวัด 
(๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
(๓.๒) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกํผู๎ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญด๎านอุตสาหกรรม 
(๓.๓) สํงเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
(๓.๔) จัดหาชํองทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 
(๑) เปูาประสงค ์
(๑.๑) รายได๎จากการทํองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
(๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดอยํางเป็นระบบ 
(๒) ตัวชี้วัด  
(๒.๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด๎านการทํองเที่ยว 
(๒.๒) รายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ไหม 
(๒.๓) รายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
(๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
(๓.๑) พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเพื่อรองรับนักทํองเที่ยว 
(๓.๒) พัฒนาเครือขํายอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวและบริการ 
(๓.๓) สํงเสริมกิจกรรมและชํองทางการตลาดด๎านการทํองเที่ยว 
 
 
 
 



๖๐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ การก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
(๑) เปูาประสงค์  
(๑.๑) พัฒนาบุคลากรกลุํมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
(๑.๒) พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุํมจังหวัด 
(๑.๓) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
(๒) ตัวชี้วัด 
(๒.๑) จ านวนคนที่ได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(๒.๒) ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด 
(๓) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   
(๓.๑) พัฒนาบุคลากรกลุํมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(๓.๒) พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุํมจังหวัด 
(๓.๓) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 
 
-ศักยภาพและเปูาหมายการพัฒนา 
(๑) ข๎าวหอมมะลิ 
(๑.๑) เป็นฐานการผลิตข๎าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก(Valley of the best jasmine rice) 
(๑.๒) สร๎างมูลคําเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข๎าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
(๑.๓) ศูนย์การวิจัยเรียนรู๎การผลิตข๎าวหอมมะลิ 
(๒) ผา๎ไหม 
(๒.๑) ไหมไทยสูํสากล 
(๓) ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
(๓.๑) ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค๎า 
(๓.๒) ฐานการผลิตอ๎อย 
(๔) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค๎า การลงทุน การบริการ 
(๔.๑) ศูนย์กลางเศรษฐกิจสูํอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
(๕) การทํองเที่ยว 
(๕.๑) ตามรอยเส๎นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคกํอนประวัติศาสตร์   
(๕.๒) ทํองเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว๎พระ ๔ เมือง รุํงเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแกํน พระธาตุยาคู  
       พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์มงคล 
 
 



๖๑ 
 

(๖) ศูนย์กลางการศึกษา 
(๖.๑) เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
(๖.๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
(๖.๓) การน าผลงานวิจัยไปใช๎เพื่อตอบสนองความต๎องการของกลุํมจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

-แผนพัฒนาจังหวัด 

(๑) เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง พลเมืองมีความสุข 
(๒) พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํและเป็นต๎นแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(๓) พัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (GMS) ทั้งด๎านเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ 
     เพ่ือมุํงสูํการเป็นมหานคร 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
-แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกํน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ “ขอนแก นพมืองน าอยู   ศูนย์กลางพชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ มประพทศ
อนุภูมิภาคลุ มน้ าโขง” 

พันธกิจ   

 ๑. เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยูํด๎วยความผาสุก 
๒. พัฒนาให๎เป็นเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน 
๓. พัฒนาขีดความสามารถสินค๎าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค๎าและบริการให๎ตรง

กับความต๎องการของตลาด 
 ๔. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางของกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

เปูาประสงค์รวม 

 ๑. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร๎างความมั่นคงทางสังคม 

 ๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
             ในการบริหารจัดการอยํางยั่งยืน 

 ๔. เพ่ิมมูลคําการค๎า  การลงทุน  และการบริการ  จากการเชื่อมโยงในกลุํมประเทศ 
                             อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
 
 
 



๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                                        เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุํมประเทศ 
                      อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๑  วิสัยทัศน์       
“ถนนสูํนา  ไฟฟูาสูํทุํง  มุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง   สังคมก๎าวหน๎า  เน๎นแก๎ไขปัญหายาเสพ

ติด   
                      พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู๎น าการศึกษา  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ” 

 

 พันธกิจ      ๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน 

                 ๒. พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจ ชุมชน ให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
                 ๓. พัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา สวัสดิการสังคม 
                 ๔. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพด๎านการผลิต เพิ่มมูลคําการผลิต และการตลาด 
                 ๕. สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว 
                 ๖. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
                               ให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
                 ๗. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 
                 ๘. พัฒนา เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
                              และทรัพย์สินของประชาชน 
                 ๙. พัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                 ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน 
                                และการบริการประชาชน 
 
 
 



๖๓ 

 
 ๒.๒  ยุทธศาสตร์ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํโดยการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์กร  เพ่ือชํวยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength)  จุดอํอน (Weakness)  
โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat)  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ ไปก าหนดกลยุทธ์              
การท างาน 
-ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ๖  ด๎าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
การพัฒนาเศรษฐกิจใหม๎ีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแขํงขัน 
 

๑.  การพัฒนาด๎านการเกษตร   
๒.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และการจัดท าผังเมือง 
๓.  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

๑.  การสนับสนุนสํงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
๒.  สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง 
๓.  การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุข 
     และการแพทย์ 
๔.  การพัฒนาสํงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
๕.  การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสํงเสรมิครอบครัว 
     เข๎มแข็ง 
๖.  การสนับสนุนสํงเสริมศลิปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
 

๑.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช๎ประโยชน ์
     ทรัพยากรดิน 
๒.  การพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า  
     ระบบกระจายน้ า และจดัการคุณภาพน้ า 
     อยํางมีประสิทธิภาพ 
๓.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบรูณ์และใช๎ประโยชน ์
     ทรัพยากรปุาไม๎อยํางยั่งยืน 
๔.   การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
 

 
 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๑.   การปูองกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
๒.   การชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัยธรรมชาต ิ
๓.   การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร๎อน 
      ของประชาชน 
๔.   การปูองกันและบรรเทาความเสียหาย 
      จากอุบัติเหตุจราจร 
๕.   การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร๎อย   
      เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

๑.  การบรหิารจดัการ  การจดัเกบ็รายได๎ภาครัฐ   
     และการเบิกจํายงบประมาณ 
๒.  การพัฒนาบุคลากรและการจดัการองค์ความรู ๎
๓.  การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๔.  การพัฒนาบริการประชาชนและสํงเสรมิการมีสํวนรํวม 
     ของประชาชน 
๕.  การบรหิารจดัการงานประชาสัมพันธ์อยํางบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
 

๑.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
๒.  การพัฒนามาตรฐานสินค๎าและบริการ 

 

 

๒.๓  เปูาประสงค์ 
(๑) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
     ขีดความสามารถในการแขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
(๒) เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและรายได๎เกษตรกร  
(๓) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎   มีศักยภาพความสามารถในการแขํงขันและมีคุณธรรม  จริยธรรม    
     สูํสังคมฐานความรู๎ 
(๔) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได๎รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
(๕) ประชาชนมีภูมิค๎ุมกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณคําความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข๎าใจ 
     ความหลากหลาย 
(๖) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํชุมชน  โดยมีการแขํงขันอยํางเป็นธรรม  
     ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน   



๖๕ 
 

(๗) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๘) บริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน   น้ าทํวมและคุณภาพน้ า  โดยการมีสํวนรํวม 
     ของชุมชนท๎องถิ่นและเอกชน 
(๙) บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืนภายใต๎การมีสํวนรํวมของเอกชน 
     และชุมชนท๎องถิ่น 
(๑๐) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  สงบสุข   
       ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
(๑๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
(๑๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๑๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 
(๑๔) รวํมมือและสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๑๕) บูรณาการแผนด าเนินงานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งทางการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ  
       และสังคมและวัฒนธรรม 
(๑๖) การสร๎างและขยายโอกาสทางการค๎า 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
(๑.๑) จ านวนโครงการกํอสร๎างและปรับปรุงถนน 
(๑.๒) จ านวนจุดที่ขยายเขตไฟฟูาครัวเรือนและไฟสวํางสาธารณะ 
(๑.๓) จ านวนแหลํงน้ าที่มีการพัฒนา 
(๑.๔) จ านวนโครงการกํอสร๎างระบบประปาและปรับปรุงระบบประปา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา 
(๒.๒) จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมท่ีได๎รับการชํวยเหลือ 
(๒.๓) จ านวนกิจกรรมทางศาสนา 
(๒.๔) อัตราการเจ็บปุวยลดลง 
(๒.๕) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 
(๒.๖) อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได๎ประชาชน  
(๒.๗) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
 
 



๖๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(๓.๑) จ านวนต๎นไม๎ท่ีปลูก 
(๓.๒) จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ในต าบล 
(๓.๓) ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 
(๓.๔) จ านวนโครงการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
(๓.๕) จ านวนโครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๔.๑) จ านวนโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุที่จัดขึ้น 
(๔.๒) จ านวนโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้น 
(๔.๓) จ านวนผู๎ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนลดลง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
(๕.๑) ร๎อยละของประชากรที่มีสํวนรํวมในกิจกรรมสังคมการเมืองท๎องถิ่น 
(๕.๒) ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตํองานราชการ 
(๕.๓) จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
(๖.๑) จ านวนบุคลากรที่ได๎รับความรู๎เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๓) จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐานอาเซียน 
 
 ๒.๕  คําเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
(๑.๑) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขีด  
       ความสามารถในการแขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๑.๒) เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและรายได๎เกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
(๒.๑) ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎   มีศักยภาพความสามารถในการแขํงขันและมีคุณธรรม   
        จริยธรรมสูํสังคมฐานความรู๎  
(๒.๒) ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได๎รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
 
 
 



๖๗ 
 
(๒.๓) ประชาชนมีภูมิค๎ุมกันทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณคําความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข๎าใจ 
        ความหลากหลาย 
(๒.๔) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํชุมชน  โดยมีการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
        ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(๓.๑) ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
(๓.๒) บริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน   น้ าทํวมและคุณภาพน้ า โดยการมีสํวนรํวม 
        ของชุมชนท๎องถิ่นและเอกชน 
(๓.๓) บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืนภายใต๎การมีสํวนรํวม 
        ของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๔.๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  สงบสุข   
        ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
(๕.๑) พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
(๕.๒) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
(๕.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
(๖.๑) รํวมมือและสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
(๖.๒) บูรณาการแผนด าเนินงานกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งทางการเมืองและความม่ันคง  เศรษฐกิจ  
        และสังคมและวัฒนธรรม 
(๖.๓) การสร๎างและขยายโอกาสทางการค๎า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 
 ๒.๖  กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.การพฒันาเศรษฐกิจให๎
มีความมั่นคงและ 
มีความสามารถ 
ทางการแขํงขัน 
 

๑.พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  จัดท าระบบ
การบริหารจัดการลุมํน้ าแบบบรูณาการ               
และสร๎างความเป็นเอกภาพในกลไกการ
บริหารจดัการน้ า 

๑.จ านวนแหลํงน้ าท่ีเพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู ๎
   ดา๎นการเกษตร 

๒.พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐาน 
ให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคง 
และการใช๎ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

๑.จ านวนถนนท่ีกํอสร๎าง  ปรับปรงุ  ซํอมแซม 
๒.จ านวนอาคารที่กํอสร๎างปรับปรงุ  ซํอมแซม 
๓.จ านวนระบบประปาที่กํอสร๎าง  ปรับปรุง 
   ซํอมแซม 
๔.จ านวนการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือน 
   และไฟสวํางสาธารณะ 
๕.จ านวนสถานีสูบน้ าท่ีกํอสร๎าง 
๖.จ านวนครั้งท่ีส ารวจแนวเขตและ 
   จัดท าผังเมืองรวม 

๓.พัฒนา  ฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว  ให๎มีคุณภาพ
พร๎อมท้ังสํงเสริมกิจกรรมใหม ํ

๑.จ านวนกิจกรรมทีส่ํงเสริมการทอํงเที่ยว 
๒.จ านวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุง 
   แหลํงทํองเที่ยว 

๒.การพัฒนาคณุภาพคน
และสังคมที่มีคณุภาพ 
 

๑.พัฒนาเด็กให๎มีความรู๎คุณธรรมจริยธรรม
โดยให๎ความส าคญัแกํการสร๎างสภาพแวดล๎อม
ที่เหมาะสม  ครอบครัวอบอํุน  ปลูกฝังความรู๎
ให๎ทันตํอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
๒.สร๎างโอกาสการเรียนรูต๎ลอดชีวติ ด๎วยระบบ
และวิธีการที่หลากหลาย 

๑.จ านวนเด็กนักเรยีนที่ไดร๎ับการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
๒.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิและให๎ความรู ๎
   เด็กนักเรียน 

๓.สํงเสรมิกระบวนการเรียนรู๎  การประยุกต ์
ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชํน   
การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ  สร๎าง
ความมั่นคงทางด๎านอาหารและการด ารงชีวิต
ในระดับครัวเรือน 
๔.สํงเสรมิการรวมกลุมํของเกษตรกร เพื่อให๎
เกิดแนวทางในการน าไปสูํขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชน 

๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎เศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
๒.อัตรารายได๎ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
๓.จ านวนกลุํมอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 



๖๙ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๕.เสริมสร๎างประชาชนให๎แข็งแรง ให๎ลด  ละ  

เลิก  พฤติกรรมกลุมํเสีย่งตํอสุขภาพ   สํงเสริม
การออกก าลังกายและดูแลสุขภาพตนเอง 
๖.พัฒนา  ถํายทอด  และคุ๎มครองภูมิปัญญา
การแพทย์  แผนไทย  การแพทยพ์ื้นบ๎าน  
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
๗.การสํงเสริมสุขภาพ  การปูองกนั 
โรคอุบัติใหม ํ
๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษา 
และฟื้นฟูผู๎บาดเจ็บเพื่อลดการสญูเสียชีวิต 

๑.จ านวนผู๎ปุวยลดลง 
๒.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิสุขภาพประชาชน 
๓.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิและให๎ความรู ๎
   ด๎านสุขภาพ 

๙.สํงเสรมิการกีฬาเพื่อสร๎างโอกาสให๎เด็ก 
เยาวชนและประชาชนพัฒนาทักษะด๎านกีฬา 
สูํความเป็นเลิศ  สร๎างนิสยัรักการกีฬา 
และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 

๑.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิการเลนํกีฬา 
   และออกก าลังกาย 
๒.จ านวนโครงการที่สนบัสนุนวสัด ุ
   อุปกรณ์กีฬา 

๑๐.สร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว
และชุมชน 
๑๑.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีครอบครัวที่อบอํุนรวมถึงผู๎สงูอายุได๎รับ
การดูแลทีด่ ี

๑.จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสที่ได๎รับการชํวยเหลือ 
๒.จ านวนครอบครัวด๎อยโอกาสทีไ่ด๎รับ 
   การชํวยเหลือ 
๓.จ านวนสตรีทีไ่ด๎รบัการพัฒนาบทบาท 
   ตํอสังคม 

๑๒.พัฒนาแหลํงเรยีนรู๎  องค์ความรู๎และการ
แลกเปลีย่นทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และสร๎างสรรค์งานศลิป์ระดับท๎องถิ่น 
๑๓..สรา๎งภูมิคุ๎มกันทางสังคมแกํเด็ก  เยาวชน
และประชาชนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม   
เอื้ออาทรตํอผู๎อื่นปลูกจิตส านึกคํานิยม   
และคณุคําความเป็นไทย 

๑.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิศิลปะ  
   วัฒนธรรมประเพณ ี

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 
เพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 
 

๑.สร๎างองค์ความรู๎และเผยแพรเํทคโนโลย ี
ในการฟื้นฟูบ ารุงดิน  รวมทั้งพัฒนาเครือขํายเกษตรกรอาสาสมัคร 
๒.สํงเสรมิการผลติและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ 
และปุ๋ยอินทรยี ์

๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับ    
   การพัฒนาคุณภาพดิน 
๒.จ านวนกิจกรรมทีส่ํงเสริมการผลิต 
   ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย ์
๓.จ านวนเกษตรกรที่น าปุย๋ชีวภาพ
และ 
   ปุ๋ยอินทรีย์มาใช๎ในการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

๓.เพิ่มปริมาณน้ าต๎นทุนด๎วยการพฒันาและปรบัปรุงฟ้ืนฟูแหลํงน้ า  
และวางระบบกระจายน้ าให๎ท่ัวถึงและเป็นธรรม  รวมทั้ง 
การพัฒนาและฟื้นฟูประปาผิวดินและบาดาล 
๔.สร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎น้ า
อยํางประหยดั 
และมีประสิทธิภาพ 

๑.จ านวนแหลํงน้ าท่ีพัฒนา 
๒.พื้นที่กักเก็บน้ ามีเพิ่มขึ้น 
๓.ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บมีเพิ่มมากขึน้ 
๔.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิการให๎
ความรู๎  
    เกี่ยวกับการใช๎น้ าอยํางประหยดั 

๕.เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นท่ีปุา 
๖.จัดท าแนวเขตปุาอนุรักษ์ท่ีชัดเจน 
และปูองกันรักษาปุาเชิงรุก 
๗.ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลรกัษาและ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๑.จ านวนพื้นที่ปุาที่เพิ่มข้ึน 
๒.จ านวนต๎นไม๎ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 
๓.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิการมี
สํวนรํวม 
   ของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม 

๘.จัดระบบการบ าบัดน้ าเสยีในครวัเรือน 
และชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
๙.ให๎มีการจัดเก็บคําบริการและจดัการคณุภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับ
ท๎องถิ่น 
๑๐.สนับสนุนใหม๎ีการรวมกลุมํธุรกิจชุมชน  และเอกชนในการจัดการ
และเพิ่มมูลคาํขยะอยํางครบวงจรเพื่อน ากลับมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎
มากที่สุดและเหลือเป็นภาระ 
ในการก าจัดน๎อยที่สดุ 

๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับ 
   ระบบการบ าบัดน้ าเสยีในครัวเรอืน 
   และชุมชน 
๒.จ านวนจัดระบบการบ าบดัน้ าเสยีที่
กํอสร๎าง 
๓.จ านวนครัวเรือนท่ีรับถังขยะและ
ช าระ  
   คําบริการจัดเก็บขยะภายในต าบล 
๔.จ านวนกลุํมอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 
 



๗๑ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๔.การเสริมสร๎างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

๑.จัดระบบปูองกันและระงับเหตุอนั 
เกิดจากภยัธรรมชาติอยํางมีประสทิธิภาพ 
๒.สํงเสรมิสนับสนุนให๎ อปพร. ไดร๎ับการ 
ฝึกทบทวนทักษะในการปฏิบัติงานอยําง
สม่ าเสมอ 
๓.จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ในการปูองกันและระงับภัย 
๔.จัดท าแผนปฏิบตัิการชํวยเหลือผู๎ประสบภยั 
และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

๑.มีระบบปูองกันและระงับเหตุอนัเกิดจาก 
   ภัยธรรมชาติทีม่ีประสิทธิภาพ 
๒.จ านวนโครงการที่อบรมทบทวนทักษะ 
   การปฏิบัติงานของ อปพร. 
๓.จ านวนเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
   ในการปูองกันและระงับภัย 
๔.มีแผนปฏิบตัิการชํวยเหลือผู๎ประสบภยั 
   และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

๕.สร๎างเครือขํายการประสานงานในระดับ
ท๎องถิ่นในการชํวยเหลือเยียวยาผูป๎ระสบภัย 
๖.ด าเนินการแกไ๎ขปัญหาและชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัแล๎งเน๎นวางแผนบริหารจัดการน้ า
เป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดบั และแจกจําย
น้ าท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเน๎นใหป๎ระชาชน 
มีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดชํวงหน๎าแล๎ง 

๑.มีเครือขํายการประสานงานในระดับท๎องถิ่น 
   ในการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัย 
๒.จ านวนผู๎ประสบภยัที่ไดร๎ับการชํวยเหลือ 
   เยียวยา 

๗.สํงเสรมิกระบวนการมสีํวนรํวมของชุมชน
ควบคูํไปกับมาตรการทางกฎหมายและบ าบดั
ฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพตดิให๎สามารถกลบัไปใช๎ชีวิต
ในสังคมได๎อยาํงปกติสุข 
๘.สร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีปลอดภัย  ปลอดยา  
และปลอดอบายมุข 
๙.รณรงค์ให๎ประชาชนใช๎พลังชุมชนในหมูํบ๎าน
และชุมชนชํวยกันลดยาเสพติดในหมูํบ๎าน 
โดยพยายามไมํให๎มีการขาย ไมํมีการเสพ 
ไมํมีการผลิต 

๑.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิการมสีํวนรํวม 
   ของประชาชน 
๒.จ านวนโครงการที่พัฒนาปรับปรุง 
   สภาพแวดล๎อมนําอยู ํ
๓.จ านวนหมูํบ๎านปลอดยาเสพติด  ๑๐๐ % 

๑๐.ประสานความรํวมมือการบังคบัใช๎
กฎหมายเพื่อความ   ปลอดภยัจากการจราจร
ทางถนน 
๑๑.รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางถนนในชํวงเทศกาล 
๑๒.การแก๎ไขปญัหาจดุเสี่ยงอันตรายบริเวณ 
ทางรํวมทางแยก 
๑๓.พัฒนาสมรรถนะของผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 
ให๎มีความปลอดภัย 

๑.จ านวนโครงการที่อบรมให๎ความรู ๎
   เกี่ยวกับภัยทางถนน 
๒.จ านวนจุดเสีย่งท่ีมีการแกไ๎ขให๎มี     
   ประสิทธิภาพดีขึ้น 



๗๒ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑๔.เสริมสร๎างความสงบสุข  ความปลอดภัย

ในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
๑๕.จัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัย 
ภายในต าบล 

๑.จ านวนโครงการที่สํงเสรมิการสร๎าง 
   ความสงบสุขความปลอดภยัในทรัพย์สิน 
   และชีวิตของประชาชน 

๕.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
 

๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหาร 
การจัดเก็บภาษีรายได๎  รายจําย  ทรัพย์สิน
และหนีส้ินของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส
และเป็นธรรม 

๑.อัตราร๎อยละการจัดเก็บภาษีเพิม่มากข้ึน 

๒.พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคณุธรรม  จริยธรรม 
และจิตส านึกสาธารณะ  เพ่ือให๎คนมีศักยภาพ
และความสามารถในการแขํงขัน 
๓.พัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบการ
บริหารงานใหมํทีม่ีความยดืหยุํนคลํองตัวสูง 
มุํงเน๎นการจัดการความรู๎และพัฒนาสํวน
ราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เปน็ 
องค์กรแหํงการเรยีนรู ๎

๑.จ านวนโครงการพัฒนาองค์ความรู ๎
   แกํบุคลากร 
๒.จ านวนแหลํงเรียนรู๎ที่เพิ่มขึ้น 

๔.การพัฒนาปรับตัวรูเ๎ทําทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยสีมัยใหมํรวมทั้งมีคาํนิยมและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
๕.ปรับโครงสร๎างราชการและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจ
ให๎มีประสิทธิภาพ 

๑.จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องทันสมัย 
   ที่เพ่ิมขึ้น 
๒.จ านวนโครงการที่พัฒนาบุคลากร 
   ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.สนับสนุนภาคประชาชนให๎มสีํวนรํวมในการ
รณรงค์การปูองกันและปราบปรามการทุจรติ
ในวงราชการอยํางตํอเนื่องให๎เป็นระบบ
ราชการที่โปรํงใสและสะอาดและปลูกฝัง
จิตส านึกและคํานยิมของสังคมใหป๎ระชาชน
รํวมกันตํอต๎านทุจริตและการประพฤติ 
มิชอบของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ 

๑.ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน 
   ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหนา๎ที่รัฐ 
   เพิ่มมากขึ้น 
๒.ไมํมีเรื่องร๎องเรียนการทุจรติในวงราชการ 

๗.ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให๎เป็น  
เชิงรุกมากข้ึนในรูปแบบการให๎บรกิาร 
ถึงตัวบุคคลผํานระบบศูนย์บริการรํวม 

๑.ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน 
   ผู๎มารับบริการเพิ่มมากขึ้น 

 



๗๓ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๖.การพัฒนาสูํมหานคร
แหํงอาเซียน 
 

๑.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขดี
ความสามารถในการแขํงขัน  โดยการพัฒนา
ทักษะและความรู๎ของบุคลากรด๎าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

๑.จ านวนโครงการที่เพิ่มศักยภาพ 
   พัฒนาบุคลากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

แผนพัฒนาสี่ปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะใช๎แผนสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนา
สี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 

ภารกิจขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   นับวันยิ่งมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนท าให๎การใช๎จํายงบประมาณ
ที่มีอยูํอยํางจ ากัดต๎องเป็นไปด๎วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วต๎องเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด  โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได๎ด าเนินการทุกโครงการ  เพื่อเป็นการรับประกัน
ได๎วําสิ่งที่องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ได๎ด าเนินการไปเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน๎อยเพียงใด มีคว าม
คุ๎มคํากับงบประมาณหรือไมํ    
 การวางแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   อยูํภายใต๎หลักการวิเคราะห์งบประมาณ 
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร  เพ่ือให๎การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอยํางทั่วถึงและเป็นธรรมและมีความ           
เป็นไปได๎ 
(๑)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 
(๑.๑)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  ประเทศ  และตํางประเทศในเรื่องที่สํงผลกระทบ 
         ตํอองค์การบริหารสํวนต าบล 

ตามท่ีกลุํมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จ านวน  ๑๐ ประเทศ  ได๎รวมตัวจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  (Association of South East Asian Nationsหรือ ASEAN) ซึ่งเป็นองค์กร
ระหวํางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยในชํวงตั้งแตํ ปี  ๒๕๑๐ ถึง ๒๕๓๔  สมาคมเอเซียนให๎
ความส าคัญด๎านการเมือง และความมั่นคง มุํงสํงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตํอมาในปี ๒๕๓๕  
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได๎ผลักดันให๎เกิดความรํวมมือทางเศรษฐกิจของกลุํมประเทศในอาเซียน 
โดยให๎มีการจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต๎า  (AFTA) ในการลดภาษี
ศุลกากร ระหวํางกันเหลือร๎อยละ ๐-๕  เป็นที่เรียบร๎อยเมื่อปี  ๒๕๕๑  ซึ่งได๎สํงผลให๎ปัจจุบันบริบททางการเมือง   
เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งความสัมพันธ์ระหวํางประเทศของกลุํมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก  
โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล๎เคียง  คือ   จีน  และอินเดีย  ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน  
เชํน สหภาพยุโรป  อีกทั้งได๎เกิดปัญหาความท๎าทาย  ความมั่นคงในรูปแบบใหมํ  เชํน  โรคระบาด  การกํอการร๎าย  
ยาเสพติด การค๎ามนุษย์  สิ่งแวดล๎อม ภัยพิบัติ ท าให๎อาเซียนจ าเป็นต๎องปรับตัว  เพ่ือให๎สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม ระหวํางประเทศ ประกอบกับ  ที่ประชุมสุดยอดผู๎น าอาเซียนปี ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)  
ณ  เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์   ผู๎น าอาเซียนได๎ตกลงให๎มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economic Community–AEC)  ซึ่งเปูาหมายส าคัญของการสร๎างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ประกอบด๎วย 
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(๑) เพ่ือให๎อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได๎อยํางเสรี 
(๒) เพ่ือสร๎างเสริมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค  ลดชํองวํางการพัฒนาระหวํางสมาชิกเกํา 

                และสมาชิกใหม ํ
(๔) เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข๎ากับเศรษฐกิจโลก  โดยผํานการจัดท าข๎อตกลงการค๎าเสรี (FTA)  

กับประเทศนอกภูมิภาค 
 
 การก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในปี  ๒๕๕๘             
ในกรณีของประเทศไทย   สํวนที่ส าคัญ   คือ   การปรับตัวและการเตรียมความพร๎อมของชุมชนท๎องถิ่น  ในการ
ก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน   เพราะวําถ๎าหากชุมชนท๎องถิ่น   ไมํมีมาตรการหรือแผนรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน   ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด๎านการแขํงขัน การตลาด ตลอดจนทางด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ที่ถือวําเป็นสิ่งที่อยูํคูํกับสังคมไทยมาอยํางยาวนาน และการสร๎างชุมชนท๎องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให๎มี
ความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให๎เข๎ากับบริบทของชุมชนท๎องถิ่น องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให๎ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 
จ าเป็นต๎องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนด๎วยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับ
ประชาชน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อประเทศไทยเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้  องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะต๎องวางแผน และเตรียมความพร๎อมในการรองรับผลกระทบการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘            
ที่มีตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และประชาชนในท๎องถิ่น   ๗  ด๎าน   ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสร๎างเครือขํายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให๎เกิดการ
รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคํา และมีชํองทางการกระจายสินค๎าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร๎องจาก
กลุํมนักลงทุนที่เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยให๎มีการพัฒนาเครือขํายการคมนาคม เพ่ือให๎การเคลื่อนย๎ายสินค๎ าและ
แรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมุํงเน๎นการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจไมํ
สามารถด าเนินการได๎โดยล าพัง จ าเป็นต๎องประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 (๒) การพัฒนาและสํงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข๎ามาของทุนตํางชาติที่จะเพ่ิมมากขึ้น
สํงผลให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องทบทวนบทบาทในการดูแลและชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะต๎อง
มีนโยบายในการสํงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหมํ                  
เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให๎เป็นมาตรฐานเทําเทียมกับระดับสากล 
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 (๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เปูาหมายเรื่องการสร๎างความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเรํงปรับระบบการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม              
ซึ่งจะต๎องดูแลทรัพยากรและจัดการอยํางเป็นระบบ   โดยเน๎นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีสํวน
รํวมของประชาชน เน๎นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ๎าของรํวมกัน เพ่ือสร๎างความรัก ความหวงแหน             
ในทรัพยากร และกํอเกิดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางไรก็ตาม ต๎องไมํลืมเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนอาจต๎องทบทวนขอบเขตอ านาจหน๎าที่ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎มี
การบูรณาการการท างานรํวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 (๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานและนักทํองเที่ยวโดยเสรี  อาทิ  โรคระบาด  ความขัดแย๎งทาง
สังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม  ข๎ามชาติ  อาทิ  ยาเสพติด  การค๎ามนุษย์  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
เน๎นการจัดบริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานที่ก าหนดในแตํละงานหรือกิจกรรมอยํางเครํงครัด รวมทั้ งจะต๎องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก  กลุํมเสี่ยง  และกลุํมด๎อยโอกาสอยํางมีคุณภาพและทั่วถึง  นอกจากนี้  องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นต๎องให๎ความส าคัญกับการเข๎าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ซึ่งจะท าให๎ชุมชนมีการด ารงชีวิต          
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (๕) การรักษาความสงบเรียบร๎อย  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต๎องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง   ตลอดจนรํวมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให๎ทุกคนอยูํรํวมกันได๎ภายใต๎
แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
 (๖) การจัดการด๎านการศึกษา  ภาษา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การศึกษาเป็นจุดเริ่มต๎นของการพัฒนา
ด๎านตํางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีหน๎าที่ในการจัดและสํงเสริม
การศึกษาให๎แกํประชาชนและชุมชนต๎องพัฒนาประชาชนและชุมชนให๎สามารถก๎าวสูํประชาคมอาเซียนได๎โดยต๎อง
เน๎น “การพัฒนามาตรฐานด๎านการศึกษา” ไมํวําจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา  โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ๎านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู๎สอนให๎มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวํางประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช๎
ประกอบการเรียนการสอน ท าให๎ประชาชนเกิดการเรียนรู๎ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องจัดท าข๎อมูลที่จ าเป็นตํอแรงงานตํางชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะสิ่งเสริม
ให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนแล๎ว ยังต๎องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวํางประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในประเทศ 
 



๗๗ 
 
อาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติตํอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชํนนี้จะชํวยให๎ประชาชนมี
ความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
 (๗) การปรับปรุงโครงสร๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจต๎องมีการจัดตั้งหนํวยงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด๎านการตํางประเทศและความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
และเพ่ือให๎สามารถสื่อสารท าความเข๎าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดตํอราชการได๎ 
 
(๑.๒)  กรอบแนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  
ได๎ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง   การบริหาร   การบริหารงานบุคคล   การเงินและการคลังและมีอ านาจหน๎าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ ได๎บัญญัติให๎มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
คือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและก าหนดหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในการให๎บริการสาธารณะที่จ าเป็นแกํท๎องถิ่น   ตลอดจนรายได๎ของท๎องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ได๎ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่นที่มีความ
เป็นอิสระมากข้ึน 
 ดังนั้น   องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยุคปัจจุบัน   จึงมีบทบาทอ านาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง โดยมิเพียงจะมี
หน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพ้ืนฐานแกํประชาชนในท๎องถิ่นเทํานั้นแตํยังขยายบทบาทหน๎าที่ออกไปรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่นให๎มีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพ่ึงพาตนเองได๎
ด๎วย   และยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให๎ประชาคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 
(๑.๓)  หลักการพืน้ฐานในการวางแผน 
 การวางแผนประกอบด๎วยหลักการพ้ืนฐาน  ๔   ประการด๎วยกัน  คือ 

(๑) การวางแผนจะต๎องสนับสนุนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  (Contribution  to  Purpose  
and  Objectives)  ในการวางแผน ผู๎วางแผนจะต๎องตระหนักถึงความส าคัญวําเปูาหมายของแผนทุกแผนที่ก าหนด
ขึ้นนั้นจะต๎องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให๎เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้
เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให๎จุดประสงค์ของกลุํมบุคคลที่รํวมกันในองค์กรบรรลุ
ตามเปูาหมายหรือประสบความส าเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือรํวมใจของสมาชิกอยํางจริงใจ 
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(๒) การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซึ่งกระบวนการ
จัดการประกอบด๎วย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารงานบุคคล  (Staffing)  
การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต๎นกํอน  ทั้งนี้เพราะการวางแผน
จะเป็นตัวสนับสนุนให๎งานด๎านอ่ืน  ๆ ด าเนินไปด๎วยความสอดคล๎อง 

(๓) การวางแผนเป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารงานทุกคน  (Pervasive of  Planning)  การวางแผนงานของ
ผู๎บริหารทุกระดับที่จะต๎องท าแล๎วแตํขอบเขตของอ านาจหน๎าที่ที่แตกตํางกัน  ทั้งนี้เพราะการบริหารในระดับที่
ตํางกันตํางก็มีความรับผิดชอบควบคุมให๎งานที่ตนกระท าอยูํให๎ประสบความส าเร็จในการวางแผนจึงมีความส าคัญ              
เป็นอยํางยิ่ง 

(๔) ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผู๎วางแผนจะต๎องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด๎วยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุ๎มคํา  
เชํน  การใช๎เวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารที่ดีสร๎างความพึงพอใจให๎แกํสมาชิกในองค์การหลักการ
พ้ืนฐาน  ๔  ประการ  นี้นับวํามีสํวนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด๎านการวางแผนให๎องค์การประสบความ
เจริญก๎าวหน๎า 
  
(๑.๔)  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 

(๑) การขาดข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ในการวางแผนจ าเป็นต๎องอาศัยข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุํงหมายและกิจการตําง ๆ ที่จะด าเนินงาน แตํถ๎าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุํมท างานได๎ข๎อมูลที่มาจากแหลํง           
ที่เชื่อถือไมํได๎   จะท าให๎การวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด  ฉะนั้นข๎อมูลนับวําเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
แผนงานเป็นอยํางยิ่ง 

(๒) การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข๎างหน๎า ถ๎าผู๎บริหารมีแนวโน๎มที่จะท างานในเชิงรับมากกวําเชิงรุก  
เขาจะไมํสามารถท าการวางแผนที่ดีได๎เลยฉะนั้นผู๎วางแผนจะต๎องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร๎นจะได๎สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว๎อยํางเหมาะสมและเข๎าใจการ
ด าเนินงานตามแผนอยาํงถูกต๎อง 

(๓) การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต๎องใช๎เวลาและสิ้นเปลืองคําใช๎จําย การวางแผนอาจจะท าให๎การ
ปฏิบัติการบางกรณีลําช๎าไปได๎ แตํก็เป็นความจริงวํา ถ๎าเราไมํใช๎เวลาในการวางแผนอยํางพอเพียงแล๎ว  แผนที่
ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช๎ไมํได๎ จึงกลําวได๎วํา การวางแผนเกี่ยวข๎องกับการใช๎เวลาและคําใช๎จํายในการรวบรวม
การวิเคราะห์สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตําง ๆ ดังนั้น ถ๎าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล๎ว ผลของแผนที่จะ
ออกมาดีนั้นยํอมเป็นไปไมํได๎ 

(๔) การด าเนินการภายในองค์การที่เข๎มงวดเกินไปในเรื่องตําง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่ม
และแนวความคิดใหมํ ๆ เข๎ามาสูํองค์การ ฉะนั้นผู๎วางแผนจ าเป็นต๎องมีการยืดหยุํนการด าเนินการในบางกรณีบ๎าง              
ซึ่งจะน าผลดีมาสูํองค์การ 



๗๙ 
 

(๕) การตํอต๎านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข๎อจ ากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์ตําง ๆ              
ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจตําง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบตํอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมือง  ฉะนั้นผู๎วางแผนไมํสามารถยอมรับเรื่องราวตําง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได๎  อาจจะน าไปสูํการตํอต๎านจากกลุํม
คนงานและทัศนคติเชํนนี้จะสํงผลตํอ กระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

(๖) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข๎อจ ากัดมาจากปัจจัยภานอกที่ไมํสามารถควบคุมได๎เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอยํางยากแกํการท านายและคาดการณ์  เชํนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาลหรือภัยธรรมชาติ
ตําง ๆ  ซึ่งสิ่งเหลํานี้ผู๎วางแผนไมํสามารถควบคุมได๎ก็อาจท าให๎การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุํงยากได๎ 
 
(๑.๕) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารสํวนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล๎อม
ภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอํอนของท๎องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยใช๎เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   ดังนี้ 

(๑) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส SWOT   Analysis    
(จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์กร  เพ่ือชํวยในการก าหนดจุดแข็ง  (Strength) 
จุดออํน (Weakness)  โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม  (Threat)  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
ก าหนดกลยุทธ์การท างาน   น าไปสูํการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์กร  โดยใช๎ SWOT Analysis  โดยพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมองค์กร 
ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน   ดังนี้ 
(๑) ปัจจัยภายนอกองค์กร  ได้แก่  
 ๑.๑ กฎหมาย  
 ๑.๒ การเมือง  
 ๑.๓ เศรษฐกิจ  
 ๑.๔ สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 



๘๐ 
 
(๒) ปัจจัยภายในองค์กร   ได้แก่  
 ๒.๑ โครงสร๎างขององค์กร 
 ๒.๒ นโยบายผู๎บริหาร 
 ๒.๓ การบริหารจัดการ 
 ๒.๔ ทรัพยากรบุคลากร 
 ๒.๕ การบริการสาธารณะ 
 
-การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลตํอองค์กร 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑.พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎ อปท. 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ในท๎องถิ่น 

๑.การถํายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหนํวยงาน
ตํางๆ ยังขาดเจ๎าหน๎าท่ีผูร๎ับผดิชอบท่ีมีความรู๎เฉพาะด๎าน 

๒.พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสํวนต าบล ก าหนดให๎ 
นายก อบต.มีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ สี่ปี เป็นการเปิด
โอกาสให๎บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถเข๎ามาบริหารงาน 
และพัฒนาท๎องถิ่น 

๒. การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 
ท าให๎นโยบายไมํมีความตํอเนื่อง 

๓.เป็นองค์กรทีมีหน๎าที่ให๎บริการสาธารณะแกํประชาชน 
อยํางใกล๎ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อ 
การบริหารจัดการและพัฒนาท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

๓.มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องคอํนข๎างมากท าให๎ 
การด าเนินงานไมํคลํองตัว ตอบสนองความต๎องการ 
ของประชาชนได๎ไมํเตม็ที่ 

๔.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เชํน แหลํงน้ าท่ีสมบรูณ ์
มีความหลากหลายเพียงพอตํอความต๎องการบรโิภค-อุปโภค 
ของประชาชน และเหมาะแกํการปลูกพืชได๎ทุกชนิด 

๔.ขาดการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ  IT  
ในการให๎บริการประชาชนแบบ one stop service 

๕.มีเส๎นทางการคมนาคมทีส่ะดวกเชื่อมตํอไปยังแหลํงทํองเที่ยว
หลายแหํงเหมาะแกํการสํงเสรมิการค๎าชุมชนและพัฒนา 
เป็นประตูสูํแหลํงทํองเที่ยว 

๕.การมีสํวนรํวมในการคดิการตดัสินใจและการตรวจสอบ
การบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน๎อย 
 

๖.มีสถานศึกษาอยูํในพ้ืนท่ีตั้งแตํระดับกํอนวัยเรียนถึงระดับ
ประถมศึกษาซึ่งมคีวามพร๎อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

๖.การแพรํระบาดของยาเสพติดในวัยรุํน 

๗.มีกลุํม องค์กรประชาชน ชมรมตํางๆ ท่ีรวมตัวกันจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมาย 

๗.เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลระดับกลาง  งบประมาณ
รายได๎มีจ านวนน๎อย แตํความต๎องการของประชาชนมีมาก
ท าให๎ไมํสามารถตอบสนองความตอ๎งการได๎ครอบคลุม 

๘.มีวัดหลายแหํงเป็นศูนยร์วมจิตใจ ประชาชนมีความสามัคคี
รํวมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
 

 



๘๑ 
 

-การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลตํอองค์กร 
จุดแข็ง  (S) จุดอ่อน  (W) 

๑.เป็นองค์กรนิติบุคคลทีม่ีโครงสรา๎งที่ชัดเจน ครอบคลมุอ านาจ
หน๎าท่ีตามภารกิจ และมรีะเบยีบขอ๎กฎหมายในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน 

๑.การมีความเป็นอสิระในการบรหิารงบประมาณ 
ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดทุจริต คอรัปช่ัน 

๒.เจ๎าหน๎าท่ีผํานการฝึกอบรมความรู๎เรื่องระเบียบปฏิบัตหิน๎าท่ี
และปฏิบตัิงานตามระเบียบกฎหมายอยํางเครํงครดั 

๒.โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต๎องการ 
ของประชาชนมีจ านวนมาก แตํไมสํามารถปฏิบัต ิ
ได๎ครบถ๎วนขาดประสิทธิภาพ 

๓.เป็นหนํวยงานท่ีอยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึงสามารถ
เข๎าถงึความต๎องการของประชาชนและสามารถแก๎ไขปัญหา 
ได๎เร็ว 

๓.การด าเนินงานตามนโยบายหลกัขององค์กรและ
นโยบายตาํงๆ ของรัฐบาลมจี านวนมากท าให๎ความ
รับผิดชอบ 
เพิ่มมากข้ึน แตํงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

๔.สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถบัญญัติข๎อบญัญัติ
งบประมาณรายจํายและข๎อบัญญตัิท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาได๎
ภายใต๎กรอบกฎหมาย 

๔.ผู๎บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยดืหยุํน 
ตามสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามเีสีย่งตํอ 
การตัดสินใจผดิพลาด 

๕.มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภณัฑ์ส านักงานพร๎อมใช๎งานท าให๎ 
เกิดความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน 

 

๖.ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงาน 
เพื่อแจ๎งให๎ทราบเรื่องตํางๆ และตดิตามผลการท างาน 
ของแตํละสํวนเพื่อปรึกษาหารือรํวมกันประจ าทุกเดือน 

 

๗.มีการท างานโครงการหลักประกนัสุขภาพต าบลรํวมกัน 
กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญ ํ

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง 
โดยภาพรวมขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ    ประชาชนในต าบลมีความเข๎าใจเกี่ยวกับภารกิจ             

ในการพัฒนาต าบลและเห็นความส าคัญตํอการเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนามากขึ้น   แตํเนื่องจากขนาดของพ้ืนที่
ต าบลมีขนาดใหญํ   และเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ าซากท าให๎ประชาชนเดือดร๎อนในเรื่องของการขาด
แคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร   เกิดปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรไมํได๎ตามเปูาหมาย 
กํอให๎เกิดปัญหาความยากจนและมีหนี้สินตามมาเป็นจ านวนมาก  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขดีขึ้น
ตามล าดับ  และมีการกระจายการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานการสัญจรภายในหมูํบ๎าน ทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน
แตํยังไมํครบถ๎วน   สมบูรณ์  ทุกเส๎นทางด๎วยงบประมาณของท๎องถิ่นท่ีมีอยูํอยํางจ ากัด 

การบริหารจัดการในการแก๎ไขปัญหาจึงต๎องวางมาตรการแนวทางการบริหารในอนาคต ให๎ทันและ
ตอบสนองกับความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 



๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 โครงสรา้งความพชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส วนต าบลพพกกให่   พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

การยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจ 

และเพิม่ขีดความสามารถทางการแขํงขัน 

การพัฒนาคุณภาพคน 

และสงัคมที่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพฒันาอยํางยัง่ยืน 

การเสรมิสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเพิม่ศักยภาพของจังหวัดเพื่อเช่ือมโยงโอกาส 

จากกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

การเพิม่ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ป ี ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความ
เสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

และเสรมิสร๎างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการปรบัสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบ ยท.๐๑ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ 

ฉบับที่ ๑๒ 

การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การสร๎างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ความม่ันคงเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูํความม่ันคงและยั่งยืน 

การบริหารภาครัฐ การปูองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 

และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ความรํวมมือระหวําง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป 
การค๎า พืชเศรษฐกิจ ใหม๎ีความเข๎มแข็ง 

การสงํเสรมิการค๎า การบรกิาร ลงทุนและพฒันา
อุตสาหกรรมใหเ๎ป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

การเพิม่ศักยภาพการทํองเที่ยว 

กลุํมจังหวัด 

การก๎าวสูปํระชาคม
อาเซียน 

เสริมสร๎างชุมชนใหเ๎ข๎มแข็ง พลเมอืงมีความสุข พัฒนาใหเ๎ป็นเมืองนําอยูํและเป็นต๎นแบบของการพฒันา 

และบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 

พัฒนาใหเ๎ป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (GMS) ทั้งด๎านเศรษฐกิจ
การคมนาคมและทรพัยากรมนุษย์เพื่อมุํงสูํการเป็นมหานคร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. ในเขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. 

การพัฒนาเศรษฐกจิใหม๎ีความมั่นคง 

และมีความสามารถทางการแขํงขัน 

 

การพัฒนาคุณภาพคน 

และสงัคมที่มีคุณภาพ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล๎อมเพื่อการพฒันาอยํางยั่งยืน 

 

การเสรมิสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

 

การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 

 

๘๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
และบริการด๎านโครงสร๎าง
พืน้ฐานให๎มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการ

แขํงขันและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 

เพิ่มมูลคําผลผลิตทาง
การเกษตรและรายได๎

เกษตรกร 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู๎ มีศักยภาพ

ความสามารถในการแขํงขัน
และมีคุณธรรม  จริยธรรม 

สูํสังคมฐานความรู๎ 

 

ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ในทุกมิติและได๎รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพ 

ประชาชนมีภูมิคุ๎มกัน 

ทางวัฒนธรรม   มีการเชิดชู
คุณคําความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมไทยบนความ 

เข๎าใจความหลากหลาย 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร๎างงาน  
สร๎างรายได๎  และกระจาย
รายได๎สูํชุมชน  โดยมีการ
แขํงขันอยํางเป็นธรรม 

ภายใต๎การบริหารจัดการ
อยํางยั่งยืน 

 

ทรัพยากรดินมีคุณภาพดี
เหมาะสมกับการเกษตร 

บริหารจัดการน้ า 

เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา
น้ าขาดแคลน  น้ าทํวม 

และคุณภาพน้ า   

โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
ท๎องถิ่นและเอกชน 

 บริหารจัดการและ 

ใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
ภายใต๎การมีสํวนรํวม 

ของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่น 

 

ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน   

มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี   

สงบสุข ปลอดจากอบายมุข
และสิ่งเสพติด 

 

พัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแขํงขัน   

โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

วิจัยและนวัตกรรม 

 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรให๎มี 

ขีดความสามารถ 

ในการพัฒนา 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด๎านการเงิน 

การคลังเชิงรุก 

รวํมมือและสนับสนุน
หนํวยงานตํางๆ ในการเตรียม

ความพร๎อมเข๎าสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

บูรณาการแผนด าเนินงาน 

กับหนํวยงานตํางๆ  

ทั้งทางการเมืองและ 

ความม่ันคง เศรษฐกิจ 

และสังคมและวัฒนธรรม 

 

การสร๎างและขยายโอกาส 

ทางการค๎า 

๑.พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  จัดท าระบบการบริหาร
จัดการลุํมน้ าแบบบูรณาการและสร๎างความเป็นเอกภาพใน
กลไกการบริหารจัดการน้ า 

๒.พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน
ความปลอดภัยความม่ันคงและการใช๎ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

๓.พัฒนา  ฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว  ให๎มีคุณภาพ 

พร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรมใหมํ 

๑.พัฒนาเด็กให๎มีความรู๎คุณธรรมจริยธรรมโดยให๎ความส าคัญแกํการ
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม  ครอบครัวอบอํุน  ปลูกฝังความรู๎ให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒.สร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ด๎วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 

๓.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  การประยุกต์ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เชํน การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ  สร๎างความม่ันคง
ทางด๎านอาหารและการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน 

๔.สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกร เพื่อให๎เกิดแนวทางในการน าไปสูํ
ขบวนการวิสาหกิจชุมชน 

๕.เสริมสร๎างประชาชนให๎แข็งแรง ให๎ลด ละ  เลิกพฤติกรรมกลุํมเสี่ยงตํอ
สุขภาพ  สํงเสริมการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพตนเอง 

๖.พัฒนา  ถํายทอดและคุ๎มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ๎าน  การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 

๗.การสํงเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรคอุบัติใหมํ 

๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟื้นฟูผู๎บาดเจ็บ 

เพื่อลดการสูญเสียชีวิต 

๑.สร๎างองค์ความรู๎และเผยแพรํเทคโนโลยีในการฟื้นฟู 

บ ารุงดิน  รวมทั้งพัฒนาเครือขํายเกษตรกรอาสาสมัคร 

๒.สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

๓.เพิ่มปริมาณน้ าต๎นทุนด๎วยการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟู
แหลํงน้ า  และวางระบบกระจายน้ าให๎ทั่วถึงและเป็นธรรม  
รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูประปาผิวดินและบาดาล 

๔.สร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ
การใช๎น้ าอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

๕.เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ปุา 

๖.จัดท าแนวเขตปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนและปูองกันรักษา 

ปุาเชิงรุก 

๗.ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๘.จัดระบบการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๑.จัดระบบปูองกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๒.สํงเสริมสนับสนุนให๎ อปพร. ได๎รับการฝึกทบทวนทักษะในการปฏิบัติงาน
อยํางสม่ าเสมอ 

๓.จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูองกันและระงับภัย 

๔.จัดท าแผนปฏิบัติการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

๕.สร๎างเครือขํายการประสานงานในระดับท๎องถิ่นในการชํวยเหลือเยียวยา
ผู๎ประสบภัย 

๖.ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎งเน๎นวางแผนบริหาร
จัดการน้ าเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับ และแจกจํายน้ าทั่วถึงครอบคลุม
ทุกพื้นที่เน๎นให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดชํวงหน๎าแล๎ง 

๗.สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนควบคูํไปกับมาตรการทาง
กฎหมายและบ าบัดฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดให๎สามารถกลับไปใช๎ชีวิตในสังคมได๎
อยํางปกติสุข 

๘.สร๎างสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย  ปลอดยา  และปลอดอบายมุข 

๙.รณรงค์ให๎ประชาชนใช๎พลังชุมชนในหมํูบ๎านและชุมชนชํวยกันลด 

๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหารการจัดเก็บภาษี
รายได๎  รายจําย  ทรัพย์สินและหน้ีสินของรัฐให๎มี
ประสิทธิภาพ  โปรํงใสและเป็นธรรม 

๒.พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึก
สาธารณะ  เพื่อให๎คนมีศักยภาพและความสามารถ 

ในการแขํงขัน 

๓.พัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบการบริหารงานใหมํ 

ที่มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง มํุงเน๎นการจัดการความรู๎และ
พัฒนาสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็นองค์กรแหํง
การเรียนรู๎ 

๔.การพัฒนาปรับตัวรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งมีคํานิยมและพฤติกรรม 

ที่เหมาะสม 

๕.ปรับโครงสร๎างราชการและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจให๎มีประสิทธิภาพ 

๖.สนับสนุนภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการรณรงค์ 

๑.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 

๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน  โดยการพัฒนา
ทักษะและความรู๎ของบุคลากร 

ด๎านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

แบบ ยท.๐๑ 

๘3 

เปูาประสงค์ 

กลยุทธ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

-แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

๑.โครงการเลือกตัง้ขององค์การบรหิารสํวนต าบลเพ็กใหญ ํ

๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี  

๓.การจัดท าหรือพฒันาระบบแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพยส์ิน 

๔.โครงการปรับปรงุหรือพฒันาเว็บไซต์ อบต.  
การเชําเว็บไซต์ 

๕.จัดหาวัสด ุ อบต. 

๖.จัดหาครุภัณฑ์ อบต. 

๗.การจัดท าวารสาร อบต.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

๘.โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงเพื่องานประชาสมัพันธ์ 

อบต.เพก็ใหญ ํ

๙.โครงการปรับปรงุพฒันาระบบเครื่องเสียง  

อบต.เพก็ใหญ ํ

๑๐.โครงการ  อบต. พบประชาชน 

๑๑.อุดหนุน อปท.  ตามโครงการของศูนย์ข๎อมลูขําวสาร
การจัดซื้อจัดจ๎างระดับอ าเภอ 

 

 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

๑.โครงการอบรมอาสาสมัครท๎องถ่ินปูองกัน 

และจัดการไฟปุา 

๒.โครงการอบรมให๎ความรู๎การปอูงกันและระงับอัคคีภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ

๓.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

๔.โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพ อปพร. 

อบต.เพก็ใหญ ํ

๕.สนับสนุนสํงเสริมการปฏิบัตงิานของ อปพร. 

อบต.เพก็ใหญ ํ

๖.โครงการปอูงกันและลดอุบัตเิหตทุางถนน 

๗.โครงการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘.โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง อบต.เพก็ใหญ ํ

๙.กิจกรรมสงํเสรมิการเทิดทูนสถาบัน 

๑๐.โครงการสนับสนุนสงํเสรมิกิจกรรมศูนย์ปรองดอง
สมานฉันทร์ะดับ  อบต. 

๑๑.อุดหนุนทีท่ าการปกครอง อ.พล ตามโครงการ 

จัดงานรัฐพิธีตํางๆ 

-แผนงานการศึกษา 

๑.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ    

๒.โครงการจัดงานวันแมํแหํงชาติ  

๓.โครงการปฐมนิเทศประชุมผูป๎กครองเดก็   

ศพด. อบต.เพ็กใหญํ                 

๔.โครงการจัดนิทรรศการ  ของ ศพด. อบต.เพ็กใหญํ                 

๕.โครงการจัดอบรมความฉลาดทางสตปิัญญาและอารมณ์                    

๖.โครงการเลํานิทานการสอนเสรมิจากภูมปิัญญาท๎องถ่ิน 

๗.โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ ของ ศพด. 

๘.โครงการอบรมและสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ        

๙.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพฒันาท๎องถ่ิน 

๑๐.โครงการอบรมแกนน าเยาวชน   

“วิทยากรกระบวนการ” 

๑๑.โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

๑๒.โครงการอบรมเพิม่ศักยภาพและบทบาทสภาเด็ก 

และเยาวชนต าบลเพ็กใหญ ํ

๑๓.โครงการจัดท าบ๎านหนังสือชุมชน   

๑๔.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต๎นกล๎าต๎านยาเสพติด 

๑๕.โครงการจัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 

๑๖.โครงการปรับปรงุศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 

-แผนงานสาธารณสุข 

๑.โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 

๒.โครงการรณรงค์ท าความสะอาดหมูํบ๎านเทิดพระเกียรต ิ

ในวันส าคัญของชาติ 

๓.โครงการปอูงกันและควบคุมโรคติดตํอ 

๔.โครงการอบรมการปูองกันโรคติดตํอภายใน 

ศพด. อบต.เพ็กใหญ ํ

๕.โครงการอบรมและสํงเสริมรองรับโภชนาการ 

เด็กอ๎วนเด็กผอม 

๖.โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกัน 

สุขภาพท๎องถ่ิน 

๗.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดงานศพ   

งานบุญปลอดเหล๎า 

๘.โครงการฝึกอบรมทบทวนทมีกู๎ชีพกู๎ภัย อบต.เพ็กใหญ ํ

๙.โครงการจัดซื้อรถกู๎ชีพกู๎ภัย อบต.เพก็ใหญ ํ

๑๐.อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.ประจ าหมูํบ๎าน 

๑๑.อุดหนุนโรงเรียนประถมศกึษาในเขตต าบลเพ็กใหญํ
ตามโครงการจัดท าระบบผลิตน้ าสะอาด 

ส าหรับเด็กนักเรียน 

 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

๑.โครงการเยี่ยมบ๎านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒.โครงการจ๎างนักเรียนนักศึกษา                        

๓.โครงการจ๎างแรงงานผู๎วํางงานหลังฤดเูก็บเกี่ยว 

๔.เงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพผูส๎ูงอายุ 

๕.เงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพคนพิการ 

๖.เงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพผูป๎ุวยเอดส ์

๗.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

๘.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ต าบลเพ็กใหญ ํ

๙.โครงการปรับปรงุที่อยูอําศัยส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส   

ผู๎ยากไร๎  ผู๎สงูอายุ 

๑๐.โครงการชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาสในเขตพื้นที ่

ต าบลเพ็กใหญํ   

๑๑.โครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลเพก็ใหญ ํ

๑๒.การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ อัคคีภัย   

อุทกภัย  วาตภัย 

๑๓.อุดหนุนทีท่ าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการ 

รํวมใจต๎านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรต ิ

๑๔.อุดหนุนทีท่ าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการ 

แบบ ยท.๐๑ 

๘๔ 

ผลผลิต 

โครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 

ของชุมชน 

แผนงาน 

-แผนงานเคหะชุมชน 

๑.โครงการอบรมการจัดท าผังเมืองรวม 

๒.โครงการส ารวจแนวเขตและการท าแนวเขต  

อบต.เพก็ใหญ ํ

๓.โครงการอบรมและสํงเสริมการเรียนรู ๎

การคัดแยกขยะและเพิ่มคุณคําของเหลือใช๎ในโรงเรียน 

๔.โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

๕.โครงการแก๎ไขปัญหาน้ าทิง้น้ าเสียจากเรอืนจ า 

อ าเภอพล 

๖.โครงการบริหารจัดการขยะ ในต าบล 

๗.โครงการปรับปรงุสถานทีก่ าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมลูฝอย
อบต.เพก็ใหญ ํ   

๘.โครงการจัดซื้อรถเกบ็ขยะ อบต.เพ็กใหญ ํ

๙.โครงการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือน ๑๐.โครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค   

๑๑.โครงการปรับปรงุระบบไฟฟูาแรงสูงและหม๎อแปลง  

อบต.เพก็ใหญ ํ

๑๒.โครงการปรับปรงุระบบไฟฟูาภายในส านักงาน  

อบต.เพก็ใหญ ํ

๑๓.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า และไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะ 

๑๔.โครงการขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 

-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

๑.โครงการอบรมและสํงเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 

๒.โครงการอบรมและสํงเสริมการปลูกผักปลอดภัย 

จากสารพิษ 

๓.โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร๎า 

๔.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดตลาดนัดชุมชน 

๕.โครงการอบรมการแปรรูปผ๎าไหมผ๎าฝูาย 

และศึกษาดูงาน 

๖.โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร 

๗.โครงการอบรมและสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 

๘.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก ศพด. 

๙.โครงการอบรมและสํงเสริมการเลี้ยงปลาเศรษฐกจิ 

๑๐.โครงการอบรมและสํงเสริมการท าไรํนาสวนผสม 

๑๑.โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

๑๒.โครงการอบรมและสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๓.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

๑๔.โครงการอบรมและเสวนาระหวํางกลุํมผูผ๎ลิตกบัผู๎น า 

๑๕.โครงการสร๎างแหลงํเรียนรู๎คํูต าบล 

ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖.โครงการอบรมและสํงเสริมบทบาทของผู๎สงูอายุ 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์โนนแทํนพระ 

๒.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในโนนแทํนพระ 

๓.โครงการปรับปรงุซํอมแซมถนนภายในโนนแทํนพระ 

๔.โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเดก็ ศพด. อบต.เพก็ใหญ ํ

๕.โครงการจัดการแขํงขันกีฬา นักเรียน  เยาวชน 

และประชาชน 

๖.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชน 

๗.โครงการอบรมและสํงเสริมพฒันาสมรรถภาพ 

การเลํนกีฬาและการออกก าลังกาย 

๘.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

วันเข๎าพรรษา 

๙.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสรงกูํเจ๎าพํอสิบกรี   

วันวิสาขบูชา  

๑๐.โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีส าคัญ 

๑๑.โครงการจัดกิจกรรมงดเหล๎าเข๎าพรรษา 

๑๒.โครงการอบรมแกนน าเยาวชนต๎นแบบเผยแพรํ
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 

๑๓.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมคณะผู๎บริหาร  
พนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง 

๑๔.อุดหนุนโรงเรียนประถมศกึษาในเขตต าบลเพ็กใหญํ

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๑.โครงการขยายถนน คสล. 

๒.โครงการขยายถนนลาดยาง 

๓.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 

๔.โครงการปรับปรงุซํอมแซมถนนดิน 

๕.โครงการปรับปรงุซํอมแซมถนนหินคลุก 

๖.โครงการกํอสร๎างรอํงระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 

๗.โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ 

๘.โครงการยกระดับถนน คสล. 

๙.โครงการปรับปรงุซํอมแซมถนน คสล. 

๑๐.โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎านแบบหอถังสูง 

๑๑.โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูํบ๎าน 

๑๒.โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 

๑๓.โครงการปรับปรงุวางระบบทํอประปาภายในหมูํบ๎าน 

๑๔.โครงการกํอสร๎างถนนดิน 

๑๕.โครงการขยายถนน คลส. พร๎อมกอํสร๎าง 

รํองระบายน้ า 

๑๖.โครงการกํอสร๎างหอ๎งน้ าสาธารณะชุมชน 

๑๗.โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูบํ๎าน 

๑๘.โครงการปรับปรงุซํอมแซมถนนลูกรัง 

๑๙.โครงการซอํมแซมระบบประปาหมูํบ๎าน 

๒๐.โครงการกํอสร๎างอาคารตลาดนัดชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

๑.โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการผลิตเช้ือไตโครเดอร์มํา
“เช้ือราปราบเช้ือโรคในนาข๎าว” 

๒.โครงการอบรมให๎ความรู๎การควบคุมและปูองกันโรค 

ที่เกิดในพืช 

๓.โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการแก๎ไขปัญหาดินเค็ม 

๔.โครงการกองทุนเมล็ดพันธ์ุข๎าวพันธ์ุดี 

๕.โครงการขุดสระน้ าในไรํนาระดับต าบล 

๖.โครงการพฒันาระบบน้ าเพิ่มการผลิต 

จากสระน้ าในไรํนา 

๗.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์บรกิาร
และถํายทอดเทคโนโลยเีกษตรต าบลเพ็กใหญ ํ

๘.โครงการอบรมและสํงเสริมการไถกลบตอฟางข๎าว 

๙.โครงการอบรมและสํงเสริมการปรับปรงุบ ารุงดิน 

ด๎วยปุ๋ยพืชสด 

๑๐.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม 

๑๑.โครงการอนรุักษ์พฒันาปุาชุมชนในเขตพื้นที ่

ต าบลเพ็กใหญํ    

๑๒.โครงการถนนต๎นแบบปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 
๒๒๔๐ 

๑๓.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ปุาชุมชนในเขตพื้นที ่

ต าบลเพ็กใหญํ    

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒๙.โครงการขุดเจาะบํอบาดาลภายในต าบลเพ็กใหญํ 

๓๐.โครงการแก๎ไขปัญหาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 

๓๑.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญํ  

(ศูนย์การเรียนร๎ู)                           

๓๒..โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ  

๓๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ 

๓๔.โครงการกํอสร๎างสุขศาลาภายในหมูํบ๎าน 

-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

๒๕.โครงการอบรมทบทวนความร๎ูเก่ียวกับการผลติน้ าประปา 

๒๖.โครงการอบรมและสงํเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน  และการจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน  ต าบล 

๒๗.โครงการอบรมและพฒันาคุณภาพสินค๎า 

และผลิตภัณฑ์ชุมชนสูํอาเซียน 

๒๘.อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการ 

จัดเวรยามรักษาความปลอดภยัในชุมชน 

๒๙.อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพตดิอ าเภอ  

แบบ ยท.๐๑ 

๘๕ 

ผลผลิต 

โครงการ 



 
 

๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ “ถนนสูํนา  ไฟฟูาสูํทุํง  มุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง   สังคมก๎าวหน๎า  เน๎นแก๎ไขปัญหายาเสพติด  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู๎น าการศึกษา  ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน  สิ่งแวดล๎อมนําอยู”ํ 
 

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาเศรษฐกจิใหม๎ีความมั่นคง 

และมีความสามารถทางการแขํงขัน 

 

การพัฒนาคุณภาพคน 

และสงัคมที่มีคุณภาพ 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล๎อมเพื่อการพฒันาอยํางยั่งยืน 

 

การเสรมิสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

 

การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 

 

เปูาประสงค์ พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและ
บริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ

แขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 

เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร
และรายได๎เกษตรกร 

ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู๎ มีศักยภาพความสามารถ 

ในการแขํงขันและมีคุณธรรม  
จริยธรรมสูํสังคมฐานความรู ๎

 

ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ 

ในทุกมิติและได๎รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพ 

ประชาชนมีภูมิคุ๎มกันทาง
วัฒนธรรม   มีการเชิดชคูุณคํา

ความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย
บนความเข๎าใจความหลากหลาย 

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร๎างงาน  
สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํ
ชุมชน  โดยมีการแขงํขันอยํางเป็น

ธรรมภายใต๎การบริหารจัดการ
อยํางยั่งยืน 

 

ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสม
กับการเกษตร 

บริหารจัดการน้ า 

เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้ า
ขาดแคลน น้ าทํวมและคุณภาพน้ า   

โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
ท๎องถิ่นและเอกชน 

 
บริหารจัดการและ 

ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล๎อมทีย่ั่งยืนภายใต๎การ
มีสํวนรํวมของเอกชน 

และชุมชนท๎องถิ่น 

 

ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน  มคีุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล๎อมทีด่ี   

สงบสุข ปลอดจากอบายมุข 

และสิ่งเสพติด 

 

พัฒนาขีดความสามารถในการ
แขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎าน

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

 วิจัยและนวัตกรรม 

 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

และองค์กรให๎มีขีดความสามารถ 

ในการพัฒนา 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 

รํวมมือและสนับสนุนหนํวยงาน
ตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อมเข๎า

สูํการเป็นประชาคมอาเซียน 

บูรณาการแผนด าเนินงาน 

กับหนํวยงานตํางๆ  

ทั้งทางการเมืองและ 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ 

และสังคมและวฒันธรรม 

 

การสร๎างและขยายโอกาส 

ทางการค๎า 

คําเปูาหมาย ๑.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและบรกิาร 

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มรีะสิทธิภาพ 

เพื่อสนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถ 

ในการแขํงขันและยกระดบัคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 

๒.เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร 

และรายได๎เกษตรกร  

 

๑.ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎   
มีศักยภาพความสามารถในการแขํงขัน 
และมีคุณธรรม จริยธรรมสูสํังคมฐานความรู ๎
๒.ประชาชนมสีุขภาพที่สมบรูณ์ในทุกมิติและ
ได๎รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มีคุณภาพ  
๓.ประชาชนมีภูมิคุ๎มกันทางวัฒนธรรม   
มีการเชิดชูคุณคําความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมไทยบนความเข๎าใจ 
ความหลากหลาย 
๔.ขับเคลือ่นเศรษฐกิจ สร๎างงาน สร๎างรายได๎  
และกระจายรายได๎สูํชุมชน โดยมีการแขํงขัน
อยํางเป็นธรรม 
        ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางยั่งยืน   

 

๑.ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสม 

กับการเกษตร 

๒.บรหิารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาน้ าขาดแคลน  น้ าทํวมและคุณภาพน้ า 
โดยการมสีํวนรํวมของชุมชนทอ๎งถ่ิน 

และเอกชน 

๓.บรหิารจัดการและใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน
ภายใตก๎ารมีสํวนรํวมของเอกชนและชุมชน
ท๎องถ่ิน 

๑.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี  สงบสุข  ปลอดจากอบายมุข
และสิง่เสพติด  

 

๑.พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขัน  
โดยใช๎ฐานความรู๎ดา๎นวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 

๒.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ให๎มีขีดความสามารถในการพฒันา 

๓.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด๎านการเงินการคลังเชิงรุก 

 

๑.รํวมมือและสนับสนุนหนํวยงานตํางๆ  

ในการเตรียมความพรอ๎มเข๎าสู ํ

การเป็นประชาคมอาเซียน 

๒.บูรณาการแผนด าเนินงานกบัหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง 

เศรษฐกจิ และสงัคมและวัฒนธรรม 

๓.การสร๎างและขยายโอกาสทางการค๎า 

 

แบบ ยท.๐๒ 

๘๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  จัดท า
ระบบการบริหารจัดการลุํมน้ าแบบบูรณา
การและสร๎างความเป็นเอกภาพในกลไก
การบริหารจัดการน้ า 

๒.พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐาน
ให๎ได๎มาตรฐานความปลอดภัยความม่ันคง
และการใช๎ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

๓.พัฒนา  ฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว   

ให๎มีคุณภาพพร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรมใหมํ 

๑.พัฒนาเด็กให๎มีความรู๎คุณธรรมจริยธรรมโดยให๎
ความส าคัญแกํการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม  
ครอบครัวอบอํุน  ปลูกฝังความรู๎ให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒.สร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ด๎วยระบบ 
และวิธีการที่หลากหลาย 

๓.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  การประยุกต์ใช๎
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชํน การท า
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ  สร๎างความม่ันคง
ทางด๎านอาหารและการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน 
๔.สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกร เพื่อให๎เกิด
แนวทางในการน าไปสูํขบวนการวิสาหกิจชุมชน 

๕.เสริมสร๎างประชาชนให๎แข็งแรง ให๎ลด ละ  เลิก
พฤติกรรมกลุํมเสี่ยงตํอสุขภาพ  สํงเสริมการออก
ก าลังกายและดูแลสุขภาพตนเอง 
๖.พัฒนา  ถํายทอดและคุ๎มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ๎าน  การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพร 
๗.การสํงเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรคอุบัติใหมํ 
๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและ 
ฟื้นฟูผู๎บาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต 

๙.สํงเสริมการกีฬาเพื่อสร๎างโอกาสให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชนพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ  
สร๎างนิสัยรักการกีฬาและใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ 

๑๐.สร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว 
และชุมชน 
๑๑.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมี
ครอบครัวที่อบอํุนรวมถึงผู๎สูงอายุได๎รับการดูแลที่ดี 
๑๒.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  องค์ความรู๎และการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
สร๎างสรรค์งานศิลป์ระดับท๎องถิ่น 
๑๓..สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมแกํเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  เอ้ืออาทรตํอ
ผู๎อ่ืนปลูกจิตส านึกคํานิยม และคุณคําความเป็นไทย 

๑.สร๎างองค์ความรู๎และเผยแพรํเทคโนโลยี
ในการฟื้นฟูบ ารุงดิน  รวมทั้งพัฒนา
เครือขํายเกษตรกรอาสาสมัคร 

๒.สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์ 

๓.เพิ่มปริมาณน้ าต๎นทุนด๎วยการพัฒนา
และปรับปรุงฟื้นฟูแหลํงน้ า  และวาง
ระบบกระจายน้ าให๎ทั่วถึงและเป็นธรรม  
รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูประปาผิวดิน
และบาดาล 

๔.สร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับการใช๎น้ าอยํางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ 

๕.เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ปุา 

๖.จัดท าแนวเขตปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจนและ
ปูองกันรักษาปุาเชิงรุก 

๗.ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล๎อม 

๘.จัดระบบการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน
และชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ 

๙.ให๎มีการจัดเก็บคําบริการและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่น 

๑๐.สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมธุรกิจชุมชน  
และเอกชนในการจัดการและเพิ่มมูลคํา
ขยะอยํางครบวงจรเพื่อน ากลับมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ได๎มากที่สุดและเหลือ 

เป็นภาระในการก าจัดน๎อยที่สุด 

๑.จัดระบบปูองกันและระงับเหตุอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพ 
๒.สํงเสริมสนับสนุนให๎ อปพร. ได๎รับการฝึกทบทวน
ทักษะในการปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอ 
๓.จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปูองกันและระงับภัย 
๔.จัดท าแผนปฏิบัติการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการ
ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
๕.สร๎างเครือขํายการประสานงานในระดับท๎องถิ่นใน
การชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัย 
๖.ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
แล๎งเน๎นวางแผนบริหารจัดการน้ าเป็นระบบเชื่อมโยงใน
ทุกระดับ และแจกจํายน้ าทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่เน๎น
ให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดชํวง
หน๎าแล๎ง 

๗.สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนควบคูํไป
กับมาตรการทางกฎหมายและบ าบัดฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพ
ติดให๎สามารถกลับไปใช๎ชีวิตในสังคมได๎อยํางปกติสุข 
๘.สร๎างสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย  ปลอดยา  และ
ปลอดอบายมุข 
๙.รณรงค์ให๎ประชาชนใช๎พลังชุมชนในหมํูบ๎านและ
ชุมชนชํวยกันลด 
ยาเสพติดในหมํูบ๎านโดยพยายามไมํให๎มีการขาย ไมํมี
การเสพไมํมีการผลิต 

๑๐.ประสานความรํวมมือการบังคับใช๎กฎหมายเพื่อ
ความปลอดภัยจากการจราจรทางถนน 
๑๑.รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ในชํวงเทศกาล 

๑๒.การแก๎ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณ 

ทางรํวมทางแยก 

๑๓.พัฒนาสมรรถนะของผู๎ใช๎รถใช๎ถนนให๎มีความ
ปลอดภัย 

๑๔.เสริมสร๎างความสงบสุข  ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 

๑๕.จัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัยภายในต าบล 

 

๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหาร
การจัดเก็บภาษีรายได๎  รายจํายทรัพย์สิน
และหน้ีสินของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ  
โปรํงใสและเป็นธรรม 

๒.พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  
จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ  เพื่อให๎
คนมีศักยภาพและความสามารถในการ
แขํงขัน 

๓.พัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบการ
บริหารงานใหมํที่มีความยืดหยุํนคลํองตัว
สูง มํุงเน๎นการจัดการความรู๎และพัฒนา
สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็น
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

๔.การพัฒนาปรับตัวรู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมํ
รวมทั้งมีคํานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม 

๕.ปรับโครงสร๎างราชการและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๖.สนับสนุนภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมใน
การรณรงค์การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในวงราชการอยํางตํอเน่ืองให๎
เป็นระบบราชการที่โปรํงใสและสะอาด 

และปลูกฝังจิตส านึกและคํานิยมของสังคม
ให๎ประชาชนรํวมกันตํอต๎านทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 

๗.ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให๎เป็น
เชิงรุกมากขึ้นในรูปแบบการให๎บริการถึง
ตัวบุคคลผํานระบบศูนย์บริการรํวม 

 

๑.การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขํงขัน  
โดยการพัฒนาทักษะและความรู๎
ของบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ แบบ ยท.๐๒ 

-แผนงานเคหะชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนทนาการ 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-แผนงานการเกษตร 

 

 

 

แผนงาน -แผนงานการศึกษา 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

 

 

 

-แผนงานเคหะชุมชน 

-แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

-แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

 

 

 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

๘๗ 



๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มี
ความม่ันคงและมีความสามารถ 
ทางการแขํงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน 
๒.การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มี
ความม่ันคงและมีความสามารถ 
ทางการแขํงขัน 
 

๑.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ
บริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แขํงขันและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 
๒.เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร
และรายได๎เกษตรกร 
 
 

๑.จ านวนโครงการกํอสร๎าง 
และปรับปรุงถนน 
๒.จ านวนจุดที่ขยายเขตไฟฟูา
ครัวเรือนและไฟสวํางสาธารณะ 
๓.จ านวนแหลํงน้ าที่มีการพัฒนา 
๔.จ านวนโครงการกํอสร๎าง
ระบบประปาและปรับปรุง 
ระบบประปา 
 

     ๑.พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร จัดท าระบบ
การบริหารจัดการลุํมน้ าแบบบูรณาการและ
สร๎างความเป็นเอกภาพในกลไกการบริหาร
จัดการน้ า 
๒.พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐานให๎
ได๎มาตรฐานความปลอดภัยความม่ันคง 
และการใช๎ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
๓.พัฒนา  ฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีคุณภาพ
พร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรมใหมํ 

๑.โครงการอบรมการจัดท าผังเมืองรวม 
๒.โครงการส ารวจแนวเขตและการท าแนวเขต อบต.เพ็กใหญํ 
๓.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โนนแทํนพระ 
๔.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายในโนนแทํนพระ 
๕.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนภายในโนนแทํนพระ 
๖.โครงการขยายถนน คสล. 
๗.โครงการขยายถนนลาดยาง 
๘.โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
๙.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน 
๑๐.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนหินคลุก 
๑๑.โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 
๑๒.โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์ 
๑๓.โครงการยกระดับถนน คสล. 
๑๔.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน คสล. 
๑๕.โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมํูบ๎านแบบหอถังสูง 
๑๖.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมํูบ๎าน 
๑๗.โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก 
๑๘.โครงการปรับปรุงวางระบบทํอประปาภายในหมํูบ๎าน 
๑๙.โครงการกํอสร๎างถนนดิน 
๒๐.โครงการขยายถนน คลส. พร๎อมกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
๒๑.โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะชุมชน 
๒๒.โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมํูบ๎าน 
๒๓.โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง 
๒๔.โครงการซํอมแซมระบบประปาหมํูบ๎าน 
๒๕.โครงการกํอสร๎างอาคารตลาดนัดชุมชน 
๒๖.โครงการขยายถนนดิน 
๒๗.โครงการจ๎างเหมาขนย๎ายติดตั้งทํอสํงน้ า PVC   
พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบสํงน้ าระยะไกล 
๒๘.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ท าการ  
อบต.เพ็กใหญํ 
๒๙.โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าส าหรับคนพิการ อบต.เพ็กใหญํ 
๓๐.โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ภายในที่ท าการ อบต.เพ็กใหญํ 
๓๑.โครงการกํอสร๎างลาน คสล. อเนกประสงค์ภายใน 
ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญํ 
๓๒.โครงการปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาหมํูบ๎านภายใน 
ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญํ 
๓๓.โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถ อบต.เพ็กใหญํพร๎อม 
ลานอเนกประสงค์ 
๓๔.โครงการขุดเจาะบํอบาดาลภายในต าบลเพ็กใหญํ 
๓๕.โครงการแก๎ไขปัญหาเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 
 

  

๘๘ 

แบบ ยท.๐๓ 



 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 

 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ

เปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวย

สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

           ๓๖.โครงการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือน  
๓๗.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค   
๓๘.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาแรงสูงและหม๎อแปลง  
อบต.เพ็กใหญํ 
๓๙.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในส านักงาน  
อบต.เพ็กใหญํ 
๔๐.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า และไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะ 
๔๑.โครงการขยายเขตไฟฟูาการเกษตร 
๔๒.โครงการกํอสร๎างการจัดท าวางระบบประปาระดับต าบล 
๔๓.โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้ า 
๔๔.โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะภายในหมํูบ๎าน 
๔๕.โครงการกํอสร๎างฝายก้ันน้ า มข 
๔๖.โครงการขุดลอกล าห๎วย 
๔๗.โครงการจ๎างเหมาวางทํอสํงน้ าดิบ 
๔๘.โครงการปรับปรุงซํอมแซมฝายก้ันน้ า มข 
๔๙.โครงการกํอสร๎างทํอเหลี่ยม คสล. 
๕๐.โครงการจ๎างเหมาวางทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพัก   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

๘๙ 



 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 

 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ

เปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวย

สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคม 
ให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแขํงขัน  ภายใต๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคุณภาพ 
 

๑.ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู๎มีศักยภาพความสามารถใน
การแขํงขันและมีคุณธรรม
จริยธรรมสูํสังคมฐานความรู๎ 
๒.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ใน
ทุกมิติและได๎รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ  
๓.ประชาชนมีภูมิคุ๎มกันทาง
วัฒนธรรม   มีการเชิดชูคุณคํา
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
บนความเข๎าใจความหลากหลาย 
๔.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สร๎างงาน  
สร๎างรายได๎  และกระจายรายได๎สูํ
ชุมชน  โดยมีการแขํงขันอยํางเป็น
ธรรม ภายใต๎การบริหารจัดการ
อยํางยั่งยืน   
 

๑.จ านวนเด็กนักเรียนที่ได๎รับ
การสํงเสริมและสนับสนุนด๎าน
การศึกษา 
๒.จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม
ที่ได๎รับการชํวยเหลือ 
๓.จ านวนกิจกรรมทางศาสนา 
๔.อัตราการเจ็บปุวยลดลง 
๕.จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุน 
๖.อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได๎
ประชาชน  
๗.อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 
 

     ๑.พัฒนาเด็กให๎มีความรู๎คุณธรรมจริยธรรม
โดยให๎ความส าคัญแกํการสร๎างภาพแวดล๎อม
ที่เหมาะสม  ครอบครัวอบอํุน  ปลูกฝังความรู๎
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
๒.สร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยระบบ
และวิธีการที่หลากหลาย 
๓.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎  การประยุกต์ 
ใช๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เชํน   
การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ สร๎าง
ความม่ันคงทางด๎านอาหารและการด ารงชีวิต
ในระดับครัวเรือน 
๔.สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกร เพื่อให๎
เกิดแนวทางในการน าไปสูํขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชน 
๕.เสริมสร๎างประชาชนให๎แข็งแรง ให๎ลด  ละ  
เลิก  พฤติกรรมกลุํมเสี่ยงตํอสุขภาพ   
สํงเสริมการออกก าลังกายและดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
๖.พัฒนา  ถํายทอด  และคุ๎มครองภูมิปัญญา
การแพทย์  แผนไทย  การแพทย์พื้นบ๎าน  
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
๗.การสงํเสริมสุขภาพ  การปูองกัน 
โรคอุบัติใหมํ 
๘.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษา 
และฟื้นฟูผู๎บาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต 
๙.สํงเสริมการกีฬาเพื่อสร๎างโอกาสให๎เด็ก 
เยาวชนและประชาชนพัฒนาทักษะด๎านกีฬา 
สูํความเป็นเลิศ  สร๎างนิสัยรักการกีฬา 
และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
๑๐.สร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว
และชุมชน 
๑๑.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
และมีครอบครัวที่อบอํุนรวมถึงผู๎สูงอายุได๎รับ
การดูแลที่ดี 
๑๒.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  องค์ความรู๎และการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และสร๎างสรรค์งานศิลป์ระดับท๎องถิ่น 
๑๓..สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมแกํเด็ก  
เยาวชนและประชาชนให๎มีคุณธรรม  
จริยธรรม  เอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืนปลูกจิตส านึก
คํานิยม  และคุณคําความเป็นไทย 
 

๑.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
๒.โครงการจัดงานวันแมํแหํงชาติ 
๓.โครงการปฐมนิเทศประชุมผู๎ปกครองเด็ก ศพด. อบต.เพ็กใหญํ 
๔.โครงการจัดนิทรรศการ  ของ ศพด. อบต.เพ็กใหญํ 
๕.โครงการจัดอบรมความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ 
๖.โครงการเลํานิทานการสอนเสริมจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๗.โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ ของ ศพด. 
๘.โครงการอบรมและสํงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ 
๙.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาท๎องถิ่น 
๑๐.โครงการอบรมแกนน าเยาวชน“วิทยากรกระบวนการ” 
๑๑.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
๑๒.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและบทบาทสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลเพ็กใหญํ 
๑๓.โครงการจัดท าบ๎านหนังสือชุมชน 
๑๔.โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 
๑๕.โครงการรณรงค์ท าความสะอาดหมํูบ๎านเทิดพระเกียรติ 
ในวันส าคัญของชาติ 
๑๖.โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
๑๗.โครงการอบรมการปูองกันโรคติดตํอภายใน  ศพด.  
อบต.เพ็กใหญํ 
๑๘.โครงการอบรมและสํงเสริมรองรับโภชนาการ 
เด็กอ๎วนเด็กผอม 
๑๙.โครงการสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 
๒๐.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดงานศพ 
งานบุญปลอดเหล๎า 
๒๑.โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมก๎ูชีพก๎ูภัย อบต.เพ็กใหญํ 
๒๒.โครงการจัดซ้ือรถก๎ูชีพก๎ูภัย อบต.เพ็กใหญํ 
๒๓.โครงการเยี่ยมบ๎านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒๔.โครงการจ๎างนักเรียนนักศึกษา                        
๒๕.โครงการจ๎างแรงงานผู๎วํางงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
๒๖.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุ 
๒๗.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ 
๒๘.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
๒๙.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
๓๐.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพ็กใหญํ 
๓๑.โครงการปรับปรุงที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎ยากไร๎  ผู๎สูงอายุ 
๓๒.โครงการชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาสในเขตพื้นที่ต าบลเพ็กใหญํ   
๓๓.โครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลเพ็กใหญํ 
๓๔.โครงการอบรมและสํงเสริมการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
๓๕.โครงการอบรมและสํงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 

  

๙๐ 



 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 

 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ

เปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวย

สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

           ๓๖.โครงการอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร๎า 
๓๗.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดตลาดนัดชุมชน 
๓๘.โครงการอบรมการแปรรูปผ๎าไหมผ๎าฝูายและศึกษาดูงาน 
๓๙.โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร 
๔๐.โครงการอบรมและสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 
๔๑.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก ศพด. 
๔๒.โครงการอบรมและสํงเสริมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 
๔๓.โครงการอบรมและสํงเสริมการท าไรํนาสวนผสม 
๔๔.โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
๔๕.โครงการอบรมและสํงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔๖.โครงการอบรมและสํงเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
๔๗.โครงการอบรมและเสวนาระหวํางกลุํมผู๎ผลิตกับผู๎น า 
๔๘.โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎คูํต าบลด๎านเศรษฐกิจพอเพียง 
๔๙.โครงการอบรมและสํงเสริมบทบาทของผู๎สูงอายุ 
๕๐.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและศึกษาดูงาน 
๕๑.โครงการจัดการแขํงขันกีฬาเด็ก ศพด. อบต.เพ็กใหญํ 
๕๒.โครงการจัดการแขํงขันกีฬา นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชน 
๕๓.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
๕๔.โครงการอบรมและสํงเสริมพัฒนาสมรรถภาพการเลํนกีฬา
และการออกก าลังกาย 
๕๕.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันเข๎าพรรษา 
๕๖.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสรงกํูเจ๎าพํอสิบกรี   
วันวิสาขบูชา  
๕๗.โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีส าคัญ 
๕๘.โครงการจัดกิจกรรมงดเหล๎าเข๎าพรรษา 
๕๙.โครงการอบรมแกนน าเยาวชนต๎นแบบเผยแพรํ
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
๖๐.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญํ  
(ศูนย์การเรียนรู๎)                           
๖๑..โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญํ  
๖๒.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ 
๖๓.โครงการกํอสร๎างสุขศาลาภายในหมํูบ๎าน 
๖๔.โครงการกํอสร๎างลานกีฬาหมํูบ๎าน   
๖๕.โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา    
๖๖.โครงการอาหารกลางวัน                      
๖๗.โครงการอาหารเสริม (นม)              
๖๘.อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี  ๑  เพ็กใหญํลอมคอม
ตามโครงการเข๎าคํายพักแรมแบบบูรณาการลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 
๖๙.อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญํตามโครงการ
คํายวิชาการบูรณาการ  ๘  กลุํมสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 

  

๙๑ 



 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 

 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ

เปูาหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวย

สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

           ๗๐.อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญํ 
ตามโครงการจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน 
๗๑.อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญํ 
ตามโครงการสํงเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยพื้นบ๎าน 
๗๒.อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.ประจ าหมํูบ๎าน 
๗๓.อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลเพ็กใหญํ 
ตามโครงการจัดท าระบบผลิตน้ าสะอาดส าหรับเด็กนักเรียน 
๗๔.อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการ 
รํวมใจต๎านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรติ 
๗๕.อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการ 
กิจการกาชาดอ าเภอพล 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๒ 



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

๔.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน 
๖.การเสริมสร๎างสุขภาวะ 

๓.การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน 
 

๑.ทรัพยากรดินมีคุณภาพดี
เหมาะสมกับการเกษตร 
๒.บริหารจัดการน้ าเพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาน้ าขาดแคลน  น้ าทํวม
และคุณภาพน้ า  โดยการมีสํวนรํวม 
ของชุมชนท๎องถิ่นและเอกชน 
๓.บริหารจัดการและใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล๎อมที่ยั่งยืนภายใต๎การมี
สํวนรํวมของเอกชนและชุมชน
ท๎องถิ่น 
 

๑.จ านวนต๎นไม๎ที่ปลูก 
๒.จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ในต าบล 
๓.ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 
๔.จ านวนโครงการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
๕.จ านวนโครงการอบรมการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

     ๑.สร๎างองค์ความรู๎และเผยแพรํเทคโนโลยี 
ในการฟื้นฟูบ ารุงดิน  รวมทั้งพัฒนาเครือขําย
เกษตรกรอาสาสมัคร 
๒.สํงเสริมการผลิตและการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ 
และปุ๋ยอินทรีย์ 
๓.เพิ่มปริมาณน้ าต๎นทุนด๎วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงฟื้นฟูแหลํงน้ า  และวางระบบ
กระจายน้ าให๎ทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมทั้ง 
การพัฒนาและฟื้นฟูประปาผิวดินและบาดาล 
๔.สร๎างจิตส านึกและเผยแพรํความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับการใช๎น้ าอยํางประหยัด 
และมีประสิทธิภาพ 
๕.เพิ่มความสมบูรณ์และพื้นที่ปุา 
๖.จัดท าแนวเขตปุาอนุรักษ์ที่ชัดเจน 
และปูองกันรักษาปุาเชิงรุก 
๗.ให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาและ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
๘.จัดระบบการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน 
และชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
๙.ให๎มีการจัดเก็บคําบริการและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่น 
๑๐.สนับสนุนให๎มีการรวมกลุํมธุรกิจชุมชน  
และเอกชนในการจัดการและเพิ่มมูลคําขยะ
อยํางครบวงจรเพื่อน ากลับมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ได๎มากที่สุดและเหลือเป็นภาระ 
ในการก าจัดน๎อยที่สุด 

๑.โครงการอบรมและสํงเสริมการเรียนรู๎การคัดแยกขยะและเพิ่ม
คุณคําของเหลือใช๎ในโรงเรียน 
๒.โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
๓.โครงการแก๎ไขปัญหาน้ าทิ้งน้ าเสียจากเรือนจ าอ าเภอพล 
๔.โครงการบริหารจัดการขยะ ในต าบล 
๕.โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 
อบต.เพ็กใหญํ    
๖.โครงการจัดซ้ือรถเก็บขยะ อบต.เพ็กใหญํ 
๗.โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการผลิตเชื้อไตโครเดอร์มํา 
“เชื้อราปราบเชื้อโรคในนาข๎าว” 
๘.โครงการอบรมให๎ความรู๎การควบคุมและปูองกันโรค 
ที่เกิดในพืช 
๙.โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการแก๎ไขปัญหาดินเค็ม 
๑๐.โครงการกองทุนเมล็ดพันธ์ุข๎าวพันธ์ุดี 
๑๑.โครงการขุดสระน้ าในไรํนาระดับต าบล 
๑๒.โครงการพัฒนาระบบน้ าเพิ่มการผลิตจากสระน้ าในไรํนา 
๑๓.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ 
และถํายทอดเทคโนโลยีเกษตรต าบลเพ็กใหญํ 
๑๔.โครงการอบรมและสํงเสริมการไถกลบตอฟางข๎าว 
๑๕.โครงการอบรมและสํงเสริมการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ด๎วยปุ๋ยพืชสด 
๑๖.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
๑๗.โครงการอนุรักษ์พัฒนาปุาชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลเพ็กใหญํ    
๑๘.โครงการถนนต๎นแบบปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวง ๒๒๔๐ 
๑๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปุาชุมชนในเขตพื้นที่ 
ต าบลเพ็กใหญํ    
๒๐.โครงการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 

  

 
 
 
 

 
 

๙๓ 



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.การเสริมสร๎างความม่ันคง 
และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 

๑.การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคม 

๔.การเสริมสร๎างความม่ันคง 
และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
 

๑.ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อมที่ดี  สงบสุข         
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
  
 

๑.จ านวนโครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุที่จัดขึ้น 
๒.จ านวนโครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่จัดขึ้น 
๓.จ านวนผู๎ยุํงเก่ียวกับยาเสพติด
ในชุมชนลดลง 
 

     ๑.จัดระบบปูองกันและระงับเหตุอัน 
เกิดจากภัยธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพ 
๒.สํงเสริมสนับสนุนให๎ อปพร. ได๎รับการ 
ฝึกทบทวนทักษะในการปฏิบัติงานอยําง
สม่ าเสมอ 
๓.จัดให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ในการปูองกันและระงับภัย 
๔.จัดท าแผนปฏิบัติการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
และการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
๕.สร๎างเครือขํายการประสานงานในระดับ
ท๎องถิ่นในการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ประสบภัย 
๖.ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยแล๎งเน๎นวางแผนบริหารจัดการ
น้ าเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับ และ
แจกจํายน้ าทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่เน๎นให๎
ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอด
ชํวงหน๎าแล๎ง 
๗.สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน
ควบคูํไปกับมาตรการทางกฎหมายและบ าบัด
ฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติดให๎สามารถกลับไปใช๎ชีวิต
ในสังคมได๎อยํางปกติสุข 
๘.สร๎างสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัย  ปลอดยา  
และปลอดอบายมุข 
๙.รณรงค์ให๎ประชาชนใช๎พลังชุมชนใน
หมํูบ๎านและชุมชนชํวยกันลดยาเสพติดใน
หมํูบ๎านโดยพยายามไมํให๎มีการขาย  
ไมํมีการเสพไมํมีการผลิต 
๑๐.ประสานความรํวมมือการบังคับใช๎
กฎหมายเพื่อความ  ปลอดภัยจากการจราจร
ทางถนน 
๑๑.รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางถนนในชํวงเทศกาล 
๑๒.การแก๎ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณ 
ทางรํวมทางแยก 
๑๓.พัฒนาสมรรถนะของผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 
ให๎มีความปลอดภัย 
๑๔.เสริมสร๎างความสงบสุข  ความปลอดภัย
ในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
๑๕.จัดชุดลาดตระเวนความปลอดภัย 
ภายในต าบล 
 

๑.โครงการอบรมอาสาสมัครท๎องถิ่นปูองกันและจัดการไฟปุา 
๒.โครงการอบรมให๎ความรู๎การปูองกันและระงับอัคคีภัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ 
๓.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
๔.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. อบต.เพ็กใหญํ 
๕.สนับสนุนสํงเสริมการปฏิบัติงานของ อปพร. อบต.เพ็กใหญํ 
๖.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
๗.โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘.โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง อบต.เพ็กใหญํ 
๙.โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต๎นกล๎าต๎านยาเสพติด 
๑๐.การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ อัคคีภัย   
อุทกภัย  วาตภัย 
๑๑.โครงการจัดซ้ือกล๎องวงจรปิดภายในหมํูบ๎าน 
๑๒.โครงการจัดเวรยามลาดตระเวนความปลอดภัยภายในต าบล 
๑๓.สนับสนุนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  อบต.เพ็กใหญํ  
(ศป.ปส. อบต.เพ็กใหญํ) 
๑๔.โครงการกํอสร๎างลูกระนาดภายในหมํูบ๎าน   
๑๕.อุดหนุนคณะกรรมการหมํูบ๎านตามโครงการจัดเวรยาม 
รักษาความปลอดภัยในชุมชน 
๑๖.อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พล  ตามโครงการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ  
(ศป.ปส. อ.พล)  
๑๗.อุดหนุนที่ท าการปกครอง จ.ขอนแกํน  ตามโครงการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 
(ศป.ปส. จ.ขอนแกํน) 
 

  

 
 

๙๔ 



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.การเพิ่มศักยภาพของ 
เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส 
จากกลุํมประเทศอนุภูมิภาค 
ลุํมน้ าโขงและอาเซียน 
 
 

๘.การพัฒนาการบริหาร 
ภาครัฐภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

๕.การพัฒนาการบริหาร 
ภาครัฐ 
 

๑.พัฒนาขีดความสามารถในการ
แขํงขัน  โดยใช๎ฐานความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย 
และนวัตกรรม 
๒.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให๎มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
๓.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด๎านการเงิน 
การคลังเชิงรุก 
 

๑.ร๎อยละของประชากรที่มีสํวน
รํวมในกิจกรรมสังคมการเมือง
ท๎องถิ่น 
๒.ร๎อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาติดตํองาน
ราชการ 
๓.จ านวนบุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
 

     ๑.รักษาวินัยการเงินการคลัง  โดยบริหาร 
การจัดเก็บภาษีรายได๎  รายจําย  ทรัพย์สิน
และหน้ีสินของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส
และเป็นธรรม 
๒.พัฒนาคนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม  จริยธรรม 
และจิตส านึกสาธารณะ  เพื่อให๎คนมี
ศักยภาพและความสามารถในการแขํงขัน 
๓.พัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบการ
บริหารงานใหมํที่มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง 
มํุงเน๎นการจัดการความรู๎และพัฒนาสํวน
ราชการและหนํวยงานของรัฐให๎เป็น 
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
๔.การพัฒนาปรับตัวรู๎เทําทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมํ 
รวมทั้งมีคํานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
๕.ปรับโครงสร๎างราชการและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจ
ให๎มีประสิทธิภาพ 
๖.สนับสนุนภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมใน
การรณรงค์การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในวงราชการอยํางตํอเน่ืองให๎เป็นระบบ
ราชการที่โปรํงใสและสะอาดและปลูกฝัง
จิตส านึกและคํานิยมของสังคมให๎ประชาชน
รํวมกันตํอต๎านทุจริตและการประพฤติ 
มิชอบของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
๗.ปรับปรุงระบบบริการประชาชนให๎เป็น  
เชิงรุกมากขึ้นในรูปแบบการให๎บริการ 
ถึงตัวบุคคลผํานระบบศูนย์บริการรํวม 

๑.โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
๓.การจัดท าหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๔.โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ อบต. การเชําเว็บไซต์ 
๕.จัดหาวัสดุ  อบต. 
๖.จัดหาครุภัณฑ์ อบต. 
๗.การจัดท าวารสาร อบต.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
๘.โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียงเพื่องานประชาสัมพันธ์ 
อบต.เพ็กใหญํ 
๙.โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องเสียง อบต.เพ็กใหญํ 
๑๐.โครงการ  อบต. พบประชาชน 
๑๑.กิจกรรมสํงเสริมการเทิดทูนสถาบัน 
๑๒.โครงการสนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับ  อบต. 
๑๓.โครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
๑๔.โครงการปรับปรุงศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 
๑๕.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู๎น าชุมชนคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก อบต.  พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  
และศึกษาดูงาน 
๑๖.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 
ในระดับองค์กร 
๑๗.โครงการอบรมเสริมสร๎างความรู๎เก่ียวกับประชาธิปไตย 
และการมีสํวนรํวมของประชาชน 
๑๘.โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ๎าง อบต. 
๑๙.โครงการอบรมทบทวนความรู๎เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา 
๒๐.โครงการอบรมและสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
และการจัดเวทีประชาคมหมํูบ๎าน  ต าบล 
๒๑.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมคณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎าง 
๒๒.อุดหนุน อปท.  ตามโครงการของศูนย์ข๎อมูลขําวสาร 
การจัดซ้ือจัดจ๎างระดับอ าเภอ 
๒๓.อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พล ตามโครงการ 
จัดงานรัฐพิธีตํางๆ 
 
 

  

 
 
 
 

๙๕ 



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท. 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ คําเปูาหมาย ความก๎าวหน๎าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

๓.การพัฒนาการศึกษาและ 
ศักยภาพพลเมือง 
๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคม 
ให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแขํงขัน  ภายใต๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๖.การพัฒนาสูํมหานคร 
แหํงอาเซียน 
 

๑.รวํมมือและสนับสนุนหนํวยงาน
ตํางๆ ในการเตรียมความพร๎อม 
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
๒.บูรณาการแผนด าเนินงานกับ
หนํวยงานตํางๆ ทั้งทางการเมือง
และความม่ันคง เศรษฐกิจ       
และสังคมและวัฒนธรรม 
๓.การสร๎างและขยายโอกาส 
ทางการค๎า 
 

๑.จ านวนบุคลากรที่ได๎รับความรู๎
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
๒.จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการ
สํงเสริมสนับสนุนเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํการเป็นประชาคม
อาเซียน 
๓.จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐาน
อาเซียน 
 

     ๑.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน 
๒.พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขัน  โดยการพัฒนา
ทักษะและความรู๎ของบุคลากรด๎าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

๑.โครงการอบรมและสํงเสริมการเรียนการสอน 
ภาษาตํางประเทศสูํอาเซียน 
๒.โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียน 
๓.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
๔.โครงการอบรมพัฒนาผู๎น าเยาวชนสูํประชาคมอาเซียน 
๕.โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพสินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
สูํอาเซียน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 



 

 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๖ 



ส่วนที ่ ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปไีปสู่การปฏิบัต ิ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกิจใหม๎ีความ
มั่นคงและมคีวามสามารถ
ทางการแขํงขัน 

๑.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานเคหะชุมชน 

๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองชําง  

๒.ด๎านเศรษฐกิจ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๒.แผนงานการเกษตร 

กองชําง  

๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

๑.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสาธารณสุข 
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๔.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชน 
๕.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สป. , 
กองการศกึษา 

 

๒.ด๎านเศรษฐกิจ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  
๓ การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตสิิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 

๑.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานเคหะชุมชน สป. , 
กองชําง 

 

๒.ด๎านเศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร สป. , 
กองการศกึษา 

 

๔ การเสริมสร๎างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

๑.ด๎านบริหารงานท่ัวไป ๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

สป. , 
กองการศกึษา 

 

๒.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๓.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชน 

สป.  

๓.ด๎านเศรษฐกิจ ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง  

 
 
 
 



๙๘ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หนํวยงาน
สนับสนุน 

๕ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ ๑.ด๎านบริหารงานท่ัวไป ๑.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๒.การรักษาความสงบภายใน 
 
 

สป. , 
กองคลงั , 
กองชําง , 

กองการศกึษา 

 

๒.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชน 
๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สป. , 
กองชําง , 

กองการศกึษา 

 

๖ การพัฒนาสูํมหานครแหํง
อาเซียน 

๑.ด๎านบริการชุมชนและสังคม ๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชน 
 

สป. , 
กองการศกึษา 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมัน่คง 
และมีความสามารถทางการแขํงขนั 
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑.๔ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

๘ 
๐ 
 

๒๖ 
๗ 

 
 

๓,๒๔๐,๐๐๐ 
๐ 
 

๑๔๓,๑๘๒,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
๓ 
 

๑๒ 
๗ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

 
๗,๑๙๔,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
๐ 
 

๑๗ 
๗ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๐ 
 

๑๐,๑๖๔,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
๐ 
 

๕๔ 
๗ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
๐ 
 

๓๓,๔๗๓,๑๗๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๔ 
๓ 
 

๑๐๙ 
๒๘ 

 
 

๓,๓๖๐,๐๐๐ 
๒,๔๑๘,๐๐๐ 

 
๑๙๔,๐๑๓,๑๗๐ 

๕๖๐,๐๐๐ 

รวม ๔๑ ๑๔๖,๕๖๒,๐๐๐ ๒๔ ๙,๗๙๒,๐๐๐ ๒๖ ๑๐,๓๔๔,๐๐๐ ๖๓ ๓๓,๖๕๓,๑๗๐ ๑๕๔ ๒๐๐,๓๕๑,๑๗๐ 
๒.การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๒.๔ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
๑๗ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๖ 

 
๔,๑๓๗,๖๐๐ 
๒,๓๕๕,๐๐๐ 

๑๑,๖๒๕,๐๐๐ 
๑,๐๕๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๙ 

๑๓ 
๑๗ 

 
๔,๑๓๗,๖๐๐ 
๕๕๕,๐๐๐ 

๑๒,๓๗๕,๐๐๐ 
๑,๑๐๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๙ 

๑๒ 
๑๖ 

 
๔,๑๓๗,๖๐๐ 
๕๕๕,๐๐๐ 

๑๑,๖๒๕,๐๐๐ 
๑,๐๕๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๙ 

๑๒ 
๑๖ 

 
๔,๑๓๗,๖๐๐ 
๕๕๕,๐๐๐ 

๑๑,๖๒๕,๐๐๐ 
๑,๐๕๕,๐๐๐ 

 
๖๘ 
๓๘ 
๔๙ 
๖๕ 

 
๑๖,๕๕๐,๔๐๐ 
๔,๐๒๐,๐๐๐ 

๔๗,๒๕๐,๐๐๐ 
๔,๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

แบบ  ผ.๐๗ 

๙๙ 



 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

๑๑ 
 

๓ 

๘๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑ 
 

๔ 

๘๘๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๑๑ 
 

๐ 

๘๘๐,๐๐๐ 
 

๐ 

๑๑ 
 

๐ 

๘๘๐,๐๐๐ 
 

๐ 

๔๔ 
 

๗ 

๓,๕๒๐,๐๐๐ 
 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗๐ ๒๑,๑๕๒,๖๐๐ ๗๑ ๒๐,๒๕๒,๖๐๐ ๖๕ ๑๘,๒๕๒,๖๐๐ ๖๕ ๑๘,๒๕๒,๖๐๐ ๒๗๑ ๗๗,๙๑๐,๔๐๐ 
๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยาํงยั่งยืน 
๓.๑ แผนงานเคหะชุมชน 
๓.๒ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

๔๒ 
๗ 

 
 

๔๒,๐๘๖,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 
๗ 

 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕ 
๗ 

 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕ 
๗ 

 
 

๗๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๘ 
๒๘ 

 
 

๔๖,๑๘๖,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๙ ๔๒,๓๓๖,๐๐๐ ๑๓ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๘๖ ๔๗,๑๘๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.การเสริมสร๎างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๔.๒ แผนงานการศึกษา 
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๔.๔ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
๔.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

๗ 
๑ 
๑ 
๕ 
๐ 

 
 

๖๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐ 

๐ 

 
 

๘ 
๑ 
๑ 
๖ 
๑ 

 
 

๒,๘๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๙๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๑ 
๑ 
๕ 
๐ 

 
 

๖๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐ 

๐ 

 
 

๗ 
๑ 
๑ 
๕ 
๐ 

 
 

๖๗๕,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐ 

๐ 

 
 

๒๙ 
๔ 
๔ 

๒๑ 
๑ 

 
 

๔,๙๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๙๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๔ ๒,๐๑๕,๐๐๐ ๑๗ ๕,๒๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๒,๐๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๒,๐๑๕,๐๐๐ ๕๙ ๑๑,๒๖๐,๐๐๐ 
๕.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๕.๓ แผนงานการศึกษา 
๕.๔ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
๕.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

 
๙ 
๓ 
๐ 
๖ 
๑ 

 
๑,๔๓๕,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๐ 

๗๙๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 
๓ 
๒ 
๖ 
๑ 

 
๑,๘๓๕,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๑๖๐,๐๐๐ 
๗๙๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๙ 
๓ 
๐ 
๖ 
๑ 

 
๑,๔๓๕,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๐ 

๗๙๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๙ 
๓ 
๐ 
๖ 
๑ 

 
๑,๔๓๕,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๐ 

๗๙๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๓๘ 
๑๒ 
๒ 

๒๔ 
๔ 

 
๖,๑๔๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
๑๖๐,๐๐๐ 

๓,๑๖๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๒๓ ๒,๘๘๕,๐๐๐ ๑๙ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๑๙ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๘๐ ๙,๘๖๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๑ 



 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖.การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซยีน 
๖.๑ แผนงานการศึกษา 
๖.๒ แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

 
๓ 
๑ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๔ 
๑ 

 
๒๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๑ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 
๑ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๓ 
๔ 

 
๗๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๗ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ ๒๑๔,๖๔๐,๖๐๐ ๑๕๓ ๔๑,๔๔๔,๖๐๐ ๑๔๐ ๓๔,๑๓๖,๖๐๐ ๑๗๗ ๕๗,๔๔๕,๗๗๐ ๖๖๗ ๓๔๗,๖๖๗,๕๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมการ
จัดท าผังเมืองรวม 

-เพื่อเป็นการวางแผน 
การใช๎ประโยชน์ท่ีดิน 

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนประชาชน 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-มีการใช๎ประโยชน์
ที่ดินอยํางถูกต๎อง 
และคุ๎มคํา 

กองชําง 

๒ โครงการส ารวจแนวเขต
และการท าแนวเขต
องค์การบริหารสํวน
ต าบลเพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎แนวเขตต าบลหมูํบ๎าน
และที่สาธารณะในหมูํบ๎าน 
มีความชัดเจนข้ึน 
 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ต าบลมีแนวเขต 
ที่ชัดเจนงํายตํอ 
การพัฒนา 

กองชําง 

รวม ๒  โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 

แบบ  ผ.๐๑ 



 
 
 
๑.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โนนแทํนพระ 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โนนแทํนพระให๎นําอยู ํ
-เพื่อเป็นการสํงเสรมิ 
การทํองเที่ยว 

โนนแทํนพระ - ๕๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-สถานท่ีโนนแทํนพระ
เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ ใช๎ประกอบ
กิจกรรมของสํวนรวม 
-เป็นสถานท่ีศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎าน
วัฒนธรรมประเพณี 

กองชําง 
 

๒ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. ภายใน 
โนนแทํนพระ  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โนนแทํนพระ 
กว๎าง ๔ ม. ระยะทางยาว

รวม ๘๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๑,๗๖๘,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวกในการ
มาพักผํอนหยํอนใจ     
ใช๎ประกอบกิจกรรมของ
สํวนรวม 

กองชําง 

๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนภายใน 
โนนแทํนพระ 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โนนแทํนพระ 
กว๎าง ๓ ม. ระยะทางยาว

รวม ๘๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวกในการ
มาพักผํอนหยํอนใจ  
ใช๎ประกอบกิจกรรมของ
สํวนรวม 

กองชําง 

รวม ๓   โครงการ - - - ๒,๔๑๘,๐๐๐ - - - - - 
 

๑๐๓ 



 
 
๑.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขยาย 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากถนนข๎างโรงเรียนทิศ
ตะวันออกไปถึงสระบัว 
รีสอร์ท กว๎างข๎างละ ๑ ม. 
จ านวน ๖ ชํวง 
-ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๘๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๓ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๙๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๔ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๒๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๕ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๓๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๖ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

๔๕๔,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนท่ีขยาย -มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

๑๐๔ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการขยาย
ถนนลาดยางพร๎อม
กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
หมูํที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากสี่แยกบ๎านนางน๎อย 
ไปถึงสี่แยกสระวดัปทุมวัน 
กว๎าง ๕ ม. ยาว ๒๔๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 

- ๔๖๒,๐๐๐ - - -จ านวนถนนท่ีขยาย -มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากสามแยกทิศตะวันตก
ไปถึงบ๎านนายสุชาต ิ 
บุตรตะคาม กว๎าง ๕ ม. 
ยาว ๒๖๕ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๕ ม. 

- - ๗๒๘,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๔ โครงการขยาย 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                         

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากถนนทางหลวง ๒๒๓๓  
ไปถึงสี่แยกบ๎านนายดิษฐ์  
กว๎างข๎างละ ๑ ม. ยาว 
๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  

- - - ๙๕,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)      
                    

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากทิศตะวันตกไปถึง 
ถนนสายกลางบ๎าน  กว๎าง 
๕ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 

- - - ๗๕๔,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 

๑๐๕ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๖ ซอย 
๑.ซอยนางเส็ง กว๎าง 
๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  
๒.ซอยนายบุญสํง  กว๎าง 
๒.๕๐ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
๓.ซอยนางบํุน กว๎าง ๒ ม.  
ยาว ๒๖.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 
๔.ซอยนายจันทร์  
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
๕.ซอยนางสุข  
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.  
๖.ซอยนายวาสนา  
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒๘ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - -  
๑๖๕,๐๐๐ 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒๙,๐๐๐ 
 
 

๒๗,๕๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 

๑๐๖ 

 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดิน   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากหลังวัดถนน คสล.  
ไปถึงสระวัดปทุมวัน   
กว๎าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๔๑๖,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑           
(แผนชุมชน ม.๑) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๓  สาย 
๑.ไปนานายสุข สอนฤทธิ์ 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๔๘๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.ล าห๎วยทางควาย 
ทางทิศเหนือของหมูํบ๎าน 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๖๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๓.สี่แยกนานายวาสนา 
ไปถึงนานายหน ู
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  
๕๙,๐๐๐ 

 
 

๘๔,๕๐๐ 
 
 
 

๓๙,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๐๗ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก             
หมูํที ่ ๒                  
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง จากสี่แยกบ๎านนายบุดดา 
สมสุข ไปถึงสระเย็น 
(ฝั่งทางทิศเหนือ)  
กว๎าง ๐.๕๐ ม. ยาว  
๕๑๕ ม. ลึกเฉลีย่  
๐.๔๐ ม. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนรํองระบายน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขงั 
 

กองชําง 

๑๐ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)       
      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านนางสงําไปถึง 
สระเย็น กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๓๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๘๑๙,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๑ โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมูํบา๎น 
 

จ านวน ๑ แหํง 
กว๎าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. 

สูง ๓ ม. 

- - ๒๓๒,๐๐๐ - -จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล. หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี
จ านวน  ๒  สาย 
๑.บ๎านนายบรรจง    
วรรณหาญไปถึงศาลา
กลางบ๎าน  กว๎างเฉลี่ย  
๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 
๒.บ๎านนายประเสริฐ    
สีสุวอ ไปถึงศาลา
ประชาคมกว๎างเฉลี่ย ๕ ม.  
ยาว ๑๕๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม.  

- - -  
 

๓๒๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๖๓,๐๐๐ 

-จ านวนถนน คสล.  
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
จากสี่แยกศาลากลาง 
บ๎านไปทางทิศใต๎ไปถึง
บ๎านนายสถิต ปะวะระ 
กว๎างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว 
๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- - - ๔๖๓,๕๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 

๑๐๙ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่ ๒                
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๕  สาย 
๑.นานายทองขัน เตชะแก๎ว   
ไปถึงนานายสมจิตร  หาสูงเนิน 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๕๓๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.นานายตุํน  ตีระมาตย์   
ไปถึงนานายสมบัติ  อินทร์เฮ๎า 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๓.นานายบุญมี  อุปฮาด   
ไปถึงนานางมยุรีย์  ประโพทิง 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๕๒๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๔.นานายอินทร์  บัวศิลา 
ไปถึงนานางแสง  รักใครํ 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๕.นานางค ามุข  แก๎วบุดดี   
ไปถึงนานางทองสุข  ทุมเท่ียง 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๑,๖๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  
๖๕,๑๙๐ 

 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 

๑๑๐ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

จากนานางสุมาลี  ศรีชิน
ไปถึงล าห๎วยขุมปูน 
กว๎าง ๔ ม.ยาว ๑,๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
  

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนถนน คสล.  
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๖ โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบ 
หอถังสูง  หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)     
                      

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

จ านวน ๑ แหํง 
บริเวณล าห๎วยขมุปูน 
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๔ ม.  

สูง ๘ ม. 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่กํอสร๎าง 

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๗ โครงการขยาย 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)    
                      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

สายทางเข๎าหมูบํ๎านไปถึง
ศาลากลางบ๎าน  กว๎างข๎าง
ละ  ๑  ม. ยาว ๓๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 

- - ๔๐๕,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๑๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
บริเวณสายกลางบ๎าน 
กว๎างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว 
๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๐๔ ม. 

- - - ๗๗๒,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

๑๑๑ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

สายรอบบ๎านทางทิศใต ๎
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๐๔,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๒๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

จากล าห๎วยขมุปูนไปถึง
สถานที่ก าจัดขยะและ 
สิ่งปฏิกูลฝั่งทางด๎าน 
ทิศเหนือ กว๎าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๑,๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๒๘๕,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

จากล าห๎วยขมุปูนไปถึง
สถานที่ก าจัดขยะและ 
สิ่งปฏิกูลฝั่งทางด๎านทิศใต ๎
กว๎าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๑,๘๖๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๒๘๕,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๒๒ โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์  หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมูํบา๎น 
 

จ านวน ๑ แหํง 
บริเวณสี่แยกบ๎าน 
นางเสี่ยน วันทองดี 

กว๎าง ๙ ม. ยาว ๑๖ ม. 
สูง ๔.๕๐ ม. 

๕๓๒,๐๐๐ - - - -จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 

๑๑๒ 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง จากศาลากลางบ๎านหลัง
เกําไปถึงบ๎านนายบญุเตยีง 
และมาเชื่อมบ๎านนาย               
สุมิตร ทํอระบายน้ า คสล. 
ขนาด       ๐.๔๐ ม. 
จ านวน ๒ ชํวง                             
-ชํวงที่ ๑ ยาว ๒๐๐ ม.                        
-ชํวงที่ ๒ ยาว ๑๙๐ ม. 
 

- ๔๘๗,๐๐๐ - - -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๒๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)     
                       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

สายไปอีสานเขยีวจาก     
บ๎านโคกสไีปถึงบ๎านทํุงแค               
กว๎าง ๒ ม.ยาว ๒,๒๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๗๐,๐๐๐ - -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 
 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการขยาย 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔)                         

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มาได๎สะดวก 

จ านวน  ๓  สาย 
๑.บ๎านนายจารุ  ไปถึงบ๎าน
นายเสมอ  ขยายถนนกว๎าง
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว  
๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.บ๎านนายสุบรรไปถึงบ๎าน
นายอัคคี  ขยายถนนกว๎าง
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว  
๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๓.บ๎านนายออน  ค าสนิท  
ตรงมาทิศใต๎และไปทิศ
ตะวันออกไปถึงบ๎าน 
นายวิสิทธิ์ ทองดี 
จ านวน ๓ ชํวง 
ชํวงท่ี ๑กว๎างข๎างละ๐.๕๐ม. 
ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ชํวงที่ ๒กว๎างข๎างละ๐.๕๐ม. 
ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
ชํวงท่ี ๓ กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - -  
๕๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 

๑๑๙,๐๘๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

๑๑๔ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖ โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

๑  แหํง 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่ปรับปรุง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๒๗ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายรอบคุม๎ตะวันออก
พัฒนา ทํอระบายน้ า คสล. 
ขนาด      ๐.๔๐ ม.
ระยะทางยาว ๒๔๐ ม. 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 
 

-มีทํอระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๒๘ โครงการปรับปรุงวาง
ระบบทํอประปาภายใน
หมูํบ๎าน  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)        
                    

-เพื่อให๎มีระบบทํอประปา
ที่ได๎มาตรฐานภายใน
หมูํบ๎าน 

สายภายในหมูํบ๎าน 
ระยะทางยาวรวม  
๓,๙๐๐ ม. 

- - ๕๕๐,๐๐๐ - -จ านวนระบบทํอ
ประปาท่ีด าเนินการ 

-มีระบบทํอประปา 
ที่ได๎มาตรฐาน 
ภายในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

๒๙ โครงการขยาย 
ถนน คสล. หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)   
                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

จากหน๎าเรือนจ าไปถึง 
หน๎า อบต. ขยายกว๎าง 
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว 
๒๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๑๕ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)       
        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

รอบที่ท าการ อบต.  
ทั้งสี่ด๎าน จ านวน ๒ ชํวง 
-ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๔๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๒๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๑,๔๒๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๓๑ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

สายภายในหมูํบ๎านและ 
คุ๎มเสาเล๎า  ทํอระบายน้ า 
คสล. ขนาด       ๐.๔๐ ม.
จ านวน ๖ ชํวง 
-ชํวงที่ ๑ ยาว ๑๔๐ ม. 
-ชํวงที่ ๒ ยาว ๒๔๐ ม. 
-ชํวงที่ ๓ ยาว ๒๒๕ ม. 
-ชํวงที่ ๔ ยาว ๒๐๐ ม. 
-ชํวงที่ ๕ ยาว ๓๔๗ ม. 
-ชํวงที่ ๖ ยาว ๒๐๐ ม. 
รวม ๑,๓๕๒ ม. 

- - - ๑,๖๙๐,๐๐๐ -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 
 

-มีทํอระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 

๑๑๖ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนวํยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๒ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  ซอย 
๑.ทางเข๎าบ๎านนายสุพร               
เกาะกลาง กว๎าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.ทางเข๎าบ๎านนายเพ็ง               
นานอก กว๎าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - -  
๑๑๐,๐๐๐ 

 
๖๓,๐๐๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๓๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดิน  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.สายรอบปุาช๎า
สาธารณะ กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๓๘๕ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. 
๒.สายจากสวนนายแย๎ม
ถึงสระคูขาด กว๎าง ๔ ม. 
ยาว ๖๕ ม. สูงเฉลีย่ ๑ ม. 

- - -  
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕,๐๐๐ 

-จ านวนถนนดิน 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๓๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดิน   
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

สายทางด๎านทิศตะวันตก
ของเรือนจ า กว๎าง ๔ ม. 
ยาว ๖๕๐ ม. สูงเฉลี่ย  
๑ ม. 

- - - ๑๘๙,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

๑๑๗ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)    

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

ซอยบ๎านนายสุรชัย                   
วงษ์สมบัติ กว๎าง ๓ ม. ยาว 
๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๐,๐๐๐ -จ านวนถนน 
หินคลุกที่ปรับปรุง
ซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๓๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

นานายวิชัยไปถึงนา                    
นางสัมพันธ์ กว๎าง ๒ ม. ยาว 
๖๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๓๗ โครงการขยายถนน 
คสล. พร๎อมกํอสรา๎ง 
รํองระบายน้ า  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)                       
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

ขยายถนนจากหน๎าโรงเรียน
ไปถึงประตูวัดศรีสงํา 
จ านวน  ๓  ชํวง  
-ชํวงท่ี ๑ กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงท่ี ๒ กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
-ชํวงท่ี ๓ กว๎าง ๑ ม. ยาว 
๕๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
และกํอสร๎างรํองระบายน้ า
ฝั่งโรงเรียน รํองน้ ากว๎าง 
๐.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. 

๓๘๖,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยายและรํอง 
ระบายน้ าที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
-มีรํองระบายน้ า 
ที่ได๎มาตรฐานไมํมีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 

๑๑๘ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๘ โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
สาธารณะชุมชน   
หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)  
 

-เพื่อใหม๎ีห๎องน้ าบริการ
ประชาชนในการต๎อนรับ
หรือจัดงานของชุมชน 

จ านวน ๑ แหํง 
บริเวณศาลากลางบ๎าน 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒ ม. 

สูง ๒.๕๐ ม. 

- ๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนห๎องน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีห๎องน้ าส าหรับ
บริการประชาชน 

กองชําง 

๓๙ โครงการยกระดับ 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากสามแยกบ๎านนาย 
สุเจิด ภูค าไปถึงบ๎าน 
นายสี  ทองมาตา 
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๑๗๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๓๖๔,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ด าเนินการ 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๐ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖)       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

ซอยบ๎านนายเชิดชัย   
กัณหาปูอง กว๎าง ๒.๕๐ม. 
ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๕๗,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๑ โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมูํบา๎น 

จ านวน ๑ แหํง 
กว๎าง ๖ ม. ยาว ๙ ม. 

สูง ๕ ม. 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ -จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 
 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๑๙ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากทิศตะวันตกของ
หมู บ้านไปถึงล าห้วยขุมปูน 
กว้าง ๒ ม. ยาว ๘๖๐ ม. 
หนาพฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)             
               

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๓  สาย 
๑.บ้านนางระวีวรรณ 
ไปถึงบ้านนายสมใจ  
กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว  
๑๖๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
๒.บ้านนายชุมพล 
ไปถึงบ้านนายธวัช 
กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
๓.บ้านนางละไม ้
ไปถึงบ้านนายคะนอง 
กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๘๗๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๔๔ โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน   
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)     

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

จ านวน ๑  แหํง 
ระบบประปาผิวดิน 

ขนาดกลาง 
 

- ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๑๒๐ 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๕ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)                          
 

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 

ทํอระบายน้ า คสล. ขนาด  
    ๐.๔๐ ม. จ านวน ๔ สาย 
๑.บ๎านนางอรัญญาไปถึง 
บ๎านนายถาวร  ระยะทาง
ยาว ๓๒๐ ม.             
๒.บ๎านนายสมบตัิไปถึง  
บ๎านนายชุมพล ระยะทาง
ยาว  ๒๘๐ ม.                
๓.บ๎านนางประดิษฐ์ไปถึง 
บ๎านนายเสถยีร   ระยะทาง
ยาว  ๒๘๘ ม.                
๔.บ๎านนายหมอนไปถึง  
บ๎านนายประมวล 
ระยะทางยาว  ๑๘๕  ม. 
 

- -  
 

๓๘๔,๐๐๐ 
 
 

๓๓๖,๐๐๐ 
 
 

๓๔๕,๐๐๐ 
 
 

๒๒๒,๐๐๐ 

- -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๑ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จ านวน   ๔  สาย 
๑.บ๎านโคกกลางไปถึง 
ต าบลลอมคอม กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๔๔๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๒. บ๎านโคกกลางไปถึง 
บ๎านหญ๎าคา  กว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๓.บ๎านนางบุญสวัสดิ์ไปถึง 
บ๎านนายปรารถนา 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๔๖ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๔.บ๎านนายทองหลั่นไปถึง 
บ๎านนางทองหลํอ 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒๓ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - -  
๒๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๖๐๐ 
 
 
 

๒,๘๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๒๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๗ 
 

โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง   
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.นานายประมวลไปถึง 
นานายพรมมา  
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๙๘๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
๒.จากถนนทางหลวง 
๒๒๔๐ ไปถึงนานายธวัช 
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๕๔๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. 
 

- - -  
๒๒๖,๐๐๐ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

-จ านวนถนนลูกรัง 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๔๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนดิน   
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)                          

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จากบ๎านโคกกลางไปถึง 
บ๎านหนองหอย   
ต าบลแวงน๎อย กว๎าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. 
 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จ านวน   ๔  สาย 
๑.จากนานายสวาส 
ไปถึงนานายตา มารมณ ์
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๘๔๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.สายล าห๎วยทางควาย 
กว๎าง๒.๕๐ ม.ยาว๑,๖๐๐ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๓.จากบ๎านนายอเนก 
ไปถึงนานายอํอน 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๔๑๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๔.จากนานายทองหลั่น 
ไปถึงอีสานเขียว กว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๗๗๘ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 
 

- - -  
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๙๓,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๒๔ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล. 
หมูํที่ ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
จากถนนทางหลวง ๒๑๙๙  
ถึงดอนปูุตา(สายทิศเหนือ) 
จ านวน  ๒  ชํวง 
-ชํวงที่ ๑ กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 
-ชํวงที่ ๒ กว๎าง ๔ ม. ยาว 
๕๙ ม. หนา ๐.๐๔ ม. 

๔๘๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนถนน คสล. 
ทีป่รับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
สายกลางบ๎านจากถนน 
ทางหลวง   ๒๑๙๙  
ไปถึงหน๎าวัด กว๎างเฉลี่ย  
๔ ม. ยาว ๓๔๕ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 

- ๗๑๐,๐๐๐ - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๕๒ โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมภายในหมูํบา๎น 

จ านวน  ๑  แหํง 
กว๎าง ๗ ม. ยาว ๑๒ ม. 

สูง ๔.๒๐ ม. 

- - ๕๖๐,๐๐๐ - -จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๒๕ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๓ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)    
             

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จากดอนปูุตาไปถึงถนน
ทางหลวง  ๒๒๓๓ 
กว๎าง ๔ ม.ยาว ๑,๘๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๓,๘๔๘,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๔ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
ซอยสบายใจจากบ้านนาย
บุ่พรยีงไปถึงบ้าน 
นางดอกไม ้กว๎างเฉลี่ย 
๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

ซอยบ้านนางค ากอง สีบุบ 
กว้าง ๒ ม. ยาว ๓๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๓๓,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๕๖ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)  
                       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จากบ้านนางบัวผันไปถึง 
หอประปา กว้าง ๔ ม.  
ยาว ๔๒๕ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 

- - - ๘๘๕,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

๑๒๖ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๗ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)                       

-เพือ่ให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จากหอประปาไปถึง 
ทุํงพึงพืด กว๎าง ๔ ม. 
ยาว ๗๖๐ ม. หนา  
๐.๑๕ ม. 

- - - ๑,๕๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕๘ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)   

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัติกคอนกรตี 
สายหน๎าวดั กว๎างเฉลี่ย 
๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. 
 

- - - ๓๑๙,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ทีป่รับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๕๙ โครงการกํอสร๎าง 
ถนนดิน  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)      

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

เสรมิถนนทางทิศใต๎วัด 
เป็นถนนใหมํ  กว๎าง ๖ ม. 
ยาว ๓๖๐ ม.สูงเฉลีย่ ๑ ม. 
 

- - - ๑๑๐,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

สายล าห้วยอุปฮาด 
จากนานางค านาง  วัลภา 
ไปถึงนานายถวัล จันโท 
กว๎าง ๒ ม.ยาว ๑,๓๕๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
 

- - - ๑๖๒,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 

๑๒๗ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

คันคูล าห้วยอุปฮาด 
ฝั่งทิศใต้จากนานายค ามุข 
วัลภาไปถึงนานายกายสิทธ์ิ 
ค าแก้ว กว้าง  ๒ ม.ยาว 
๑,๔๗๕ ม. หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๘๑,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลงหินคลุก
รอบหนองผักทํอ กว๎าง  
๒.๕๐ ม. ยาว ๘๖๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - - ๑๓๒,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๓ โครงการกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)     

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

จากสี่แยกหน๎าหลวงปู ุ
ไปถึงสามแยกหน๎าโรงเรียน  
จ านวน  ๒ ชํวง   
-ชํวงที่ ๑ ฝั่งทิศใต๎หน๎า
โรงเรียน  กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๓๐ ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.๔๐ ม. 
-ชํวงที่ ๒ ฝั่งทิศเหนือ 
กว๎าง๐.๕๐ ม.ยาว ๒๓๔ ม.  
ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนรํองระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีรํองระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

 

๑๒๘ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๔ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก   
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)      

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

จากบ๎านนางจูมไปถึงบ๎าน 
นายบุญคุ๎ม ทํอระบายน้ า 
คสล. ขนาด      ๐.๔๐ ม.  
ระยะทางยาว  ๒๙๗ ม. 

- ๓๕๖,๐๐๐ - - -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

๖๕ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ าพร๎อมบํอพัก   
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
 
   

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
 
 

ทํอระบายน้ า คสล. ขนาด  
    ๐.๔๐ ม.จ านวน ๒สาย 
๑.ซอยพรมราช 
ระยะทางยาว ๑๖๕ ม. 
๒.สี่แยกบ๎านนายสุบัน 
ถึงสามแยกจุดตรวจ 
ระยะทางยาว ๒๓๖ ม. 

- -  
๑๙๘,๐๐๐ 

 
๒๘๐,๐๐๐ 

- 
 

-จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

๖๖ โครงการขยาย 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.สามแยกหน๎าวัดไปถึง 
บ๎านนายเรืองวิทย์ กว๎าง 
ข๎างละ ๐.๕๐ ม. ยาว  
๒๔๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.สามแยกหน๎าวัดไปถึง 
ซอยตาลเดี่ยว กว๎างข๎างละ 
๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - -  
๑๒๔,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 

๑๒๙ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๗ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)    
   

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากสามแยกโรงสีชุมชน 
ไปถึงบ๎านนางวันเพ็ญ 
กว๎าง ๕ ม. ยาว ๓๖๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - ๙๔๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖๘ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อใช๎สัญจรในการ 
ขนย๎ายสิ่งปฏิกลูและ 
ขยะมูลฝอยได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.สายไปสถานท่ีก าจัด 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.
เพ็กใหญํ  กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๑,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
๒.สายภายในสถานท่ี
ก าจัดสิ่งปฏิกลูมลูฝอย  
อบต.เพ็กใหญํ  กว๎าง ๔ ม. 
ยาว๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - -  
๔,๔๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๓๖,๐๐๐ 

-จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีได๎มาตรฐาน
สามารถใช๎ขนย๎ายสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓๐ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.จากหลังโรงเรียน 
ไปถึงโคกท าเล กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๑,๔๔๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๒.จากหลังโรงเรียน 
ไปถึงล าห๎วยอุปฮาด 
กว๎าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๑,๓๗๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - -  
๒๕๙,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๗๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๒  สาย 
๑.จากโคกท าเล 
ไปถึงดอนสวรรค ์กว๎าง  
๒ ม. ยาว ๗๐๐ ม.  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.จากนานายสมพงษ ์
ไปถึงนานายบุญหนา 
กว๎าง ๒ ม. ยาว ๒๙๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 

- - -  
๘๔,๐๐๐ 

 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 

๑๓๑ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๕  สาย 
๑.สามแยกต๎นเปือยใหญํ 
ไปถึงดอนสวรรค์ กว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๖๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๒.สามแยกโคกท าเลไปถึง 
นานายประทีป กว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๖๔๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๓.นานายอภิวัฒน์ไปถึง 
บ๎านนายค านวณ กว๎าง ๒ ม.
ยาว ๗๑๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๔.ถนนรอบโคกท าเล 
กว๎าง ๓ ม.ยาว ๒,๓๐๐ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๕.ซอยพงษ์อุทิศไปถึง 
นานายประทีป กว๎าง ๒ ม. 
ยาว ๕๘๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - -  
๘๔,๐๐๐ 

 
 
 

๗๘,๐๐๐ 
 
 
 

๘๗,๐๐๐ 
 
 
 

๔๒๔,๐๐๐ 
 
 

๗๑,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 

๑๓๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนลูกรัง   
หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)       
     

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จากบ๎านนายอํวมไปถึง 
กม.๘ กว๎าง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๙๕๗ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๑๕,๐๐๐ -จ านวนถนนลูกรัง 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗๓ โครงการซํอมแซม 
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่ ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

จ านวน ๑  แหํง 
(ตํอเติมหอเดิมพร๎อมโรงสูบ) 

บริเวณหนองแจ๎ง 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่ซํอมแซม 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๗๔ โครงการกํอสร๎าง 
อาคารตลาดนดัชุมชน   
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อให๎มีสถานท่ี
จ าหนํายสินค๎า
การเกษตรภายในต าบล 

จ านวน ๑  แหํง 
บริเวณสระแก 

กว๎าง ๖ ม.ยาว ๑๐.๕๐ ม. 
สูง ๓ ม. 

- ๔๑๐,๐๐๐ - - -จ านวนอาคาร 
ตลาดนดัชุมชน 
ที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

๗๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

สายรอบบ๎านไปถึงแยก 
วัดไทยสถติย์ กว๎าง ๕ ม. 
ยาว ๖๕๐ม.หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๑,๖๙๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

๑๓๓ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๖ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า คสล.   
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)            

-เพื่อปูองกนัน้ าทํวมขัง ทํอระบายน้ า คสล. ขนาด     
๐.๔๐ ม. จ านวน ๗  สาย 
๑. ทางเข๎าหมูํบ๎านไปถึงศาลา
ประชาคม ระยะทางยาว๑๘๗ม. 
๒. ศาลาประชาคมไปถึงมุมวดั
ทางไปบ๎านหนองดูํ ระยะทาง
ยาว ๒๗๐ ม. 
๓. ศาลาประชาคมไปถึงบ๎าน
นายทองดีระยะทางยาว ๒๐๘ม. 
๔. ศาลาประชาคมไปถึงศาลา
รํวมใจหลังเกํา ระยะทางยาว 
๑๕๖ ม. 
๕. ศาลารํวมใจหลังเกําไปถึง
บ๎านนายทองเพชร  ระยะทาง
ยาว ๒๐๗ ม. 
๖. ศาลารํวมใจหลังเกําไปถึง 
มุมวัด ระยะทางยาว ๑๙๐ ม. 
๗. ศาลารํวมใจหลังเกําไปถึง
ถนนทางหลวง  ๒๒๔๐ 
ระยะทางยาว  ๓๖๐ ม. 

- - 
 
 

- - 
 

๒๒๔,๐๐๐ 
 

๓๒๔,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑๘๗,๐๐๐ 
 
 

๒๔๘,๐๐๐ 
 
 

๒๒๘,๐๐๐ 
 

๔๓๒,๐๐๐ 

-จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 

๑๓๔ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๗ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)    
   

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากถนนทางหลวง  
๒๒๔๐ ไปถึงโรงสีข๎าว
ชุมชน  กว๎าง ๕ ม. ยาว 
๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๔๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗๘ โครงการขยายถนนดิน 
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)   
   

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากทางเข๎านานางสมมุ๎ง 
ไปถึงนานายสมด ี
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๕๘๔ ม. 
สูงเฉลี่ย ๑ ม. 

- - - ๑๗๕,๐๐๐ -จ านวนถนนดิน 
ที่ขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗๙ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                           

เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านโนนแตไ๎ปถึง 
บ๎านาคสะดุ๎ง  
กว๎าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๔๖๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๘๐ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                           

เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านโนนแตไ๎ปถงึ 
บ๎านทํุงแค กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๔,๓๔๐ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ -จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 
 
 
 

๑๓๕ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๑ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎
สัญจรไป-มา ไดส๎ะดวก 

จ านวน  ๗  สาย 
๑.จากบ๎านถึงนานายสม 
กว๎าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๔๕ ม.
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. 
๒.จากหอประปาไปถึง 
บ๎านนางดวงตา กว๎าง ๒.๕๐ม.
ยาว ๙๙ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ ม. 
๓.จากนานายทองขัน 
ไปถึงนานายจิตร กว๎าง ๒ ม.
ยาว๕๕๐ ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม. 
๔.จากนานายเคนไปถึง 
นานายเทียะ กว๎าง ๒ ม. ยาว 
๒๕๐ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
๕.นานายดิ่ง กว๎าง ๒ ม.ยาว 
๓๓๘ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 
๖.นานายบัวฮอง กว๎าง ๒ ม.
ยาว ๑,๓๙๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๗.นานางหนูจี  กว๎าง ๒ ม.ยาว 
๕๑๐ ม.หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. 

- - -  
๘๔,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๖๘,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๒,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ 
 
 

๖๒,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๑๓๖ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๒ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ า  หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง 
  

ทํอระบายน้ า คสล. ขนาด   
     ๐.๔๐ ม. พร๎อมบํอพัก
จ านวน  ๓  ชํวง 
๑.บ๎านนายถนัด เทพมะท ี
ถึงบ๎านนางหนม 
หาญค าพา (ฝั่งทิศเหนือ) 
ยาว ๔๐ ม. 
๒.บ๎านนายแก๎ว นายม 
ถึงบ๎านนายศรี โสมก าดดั 
(ฝั่งทิศเหนือ) ยาว ๘๘ ม. 
๓.บ๎านนางผิน ประเสริฐ 
ถึงสามแยกวัดปทุมวัน 
(ฝั่งทิศตะวันตก)  
ยาว ๓๗๕ ม. 

๖๒๕,๐๐๐ 
 

- - - -จ านวนทํอระบายน้ า
ที่กํอสร๎าง 

-มีทํอระบายน้ าทีไ่ด๎
มาตรฐานไมมํีน้ า 
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

๘๓ โครงการปรับปรุงวาง
ระบบทํอประปาภายใน
หมูํบ๎าน  หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)            

-เพื่อให๎มีระบบทํอประปา
ที่ได๎มาตรฐานภายใน
หมูํบ๎าน 

สายภายในหมูํบ๎าน 
ระยะทางยาวรวม  
๓,๙๐๐ ม. 

- ๕๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบทํอ
ประปาท่ีด าเนินการ 

-มีระบบทํอประปา 
ที่ได๎มาตรฐานภายใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 

๑๓๗ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๔ โครงการขยายถนน 
ภายในหมูํบ๎าน    
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                           

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

โดยใช๎หินอัดยางมะตอย
ขยายไหลํถนนทุกสายรอบ
หมูํบ๎าน กว๎าง ๑ ม.
ระยะทางยาวรวม  
๑,๒๗๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน 
ที่ปรับปรุงขยาย 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

๘๕ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล.  หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)   
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านนางพิกุล  บัวสิม 
ไปถึงทางแยกโรงเรยีนพล 
กว๎าง ๕ ม.ยาว ๘๔๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒,๑๘๐,๐๐๐ -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๘๖ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนหินคลุก   
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)     
                       

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน ๒ สาย 
๑.สายคันคูล าห๎วยวังเวิน
ตอนบน กว๎าง ๒ ม.ยาว 
๑,๓๕๐ ม.หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ ม. 
๒.สายคันคูล าห๎วยขุมปูน
ตอนลําง กว๎าง ๒ ม.ยาว 
๕๕๐ ม.หนาเฉลีย่  
๐.๑๐ ม. 

- - -  
๑๖๖,๐๐๐ 

 
 
 

๖๗,๐๐๐ 

-จ านวนถนนหินคลุก 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 
 

กองชําง 

 
 

๑๓๘ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๗ โครงการจ๎างเหมา 
ขนย๎ายติดตั้งทํอสํงน้ า 
PVC พร๎อมติดตั้งเครื่อง
สูบสํงน้ าระยะไกล 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 
 

โดยสูบน้ าจากแหลํงน้ า
ภายในต าบลเพ็กใหญ ํ
ไปยังสระกักเก็บน้ าที่ใช๎
ผลิตประปาหมูํบ๎านภายใน
ต าบลเพ็กใหญํในชํวงที่เกิด
ภาวะภัยแล๎งและสระน้ าที่
ใช๎ผลิตประปาหมูบํ๎าน  
ม. ๑ – ๑๑  แห๎งลง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ  

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 
 

กองชําง 

๘๘ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  ที่ท าการ 
อบต.เพ็กใหญ ํ
(ข๎างโรงเก็บทํอ) 
 

-เพื่อใหม๎ีสถานท่ีในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากข้ึน 
 

จ านวน  ๑  แหํง 
กว๎าง ๖ ม.ยาว ๗ ม. 

สูง ๓ ม. 
 

- - ๓๕๐,๐๐๐ - -จ านวนอาคาร 
ที่ปรับปรุง 

-มีสถานท่ีเพียงพอ 
ตํอการรับรองภาระ
งานของทางราชการ 
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

กองชําง 

๘๙ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  
อบต.เพ็กใหญ ํ
(สนามกีฬา) 
 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากข้ึน 
มีมาตรฐานมีความ
ปลอดภัย 

จ านวน ๑  แหํง 
กว๎าง ๘ ม.ยาว ๑๒ ม. 

สูง ๓ ม. 

- - ๘๑๐,๐๐๐ - -จ านวนอาคาร 
ทีป่รับปรุง 
 

-มีอาคารที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง  
  

 
 
 

๑๓๙ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๐ โครงการกํอสร๎างห๎องน้ า
ส าหรับคนพิการ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อใหม๎ีห๎องน้ าส าหรับ
บริการคนพิการ 

ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ
กว๎าง๒.๕๐ม.ยาว ๒.๕๐ม. 

สูง ๒.๘๐ ม. 
 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - -จ านวนห๎องน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีห๎องน้ าส าหรับ
บริการคนพิการ 

กองชําง 

๙๑ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. ภายใน 
ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญํ        
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จ านวน  ๑  สาย 
กว๎าง ๕ ม. ระยะทางยาว
รวม ๔๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. 

 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๙๒ โครงการกํอสร๎าง 
ลาน คสล. 
อเนกประสงค์ 
ภายในที่ท าการ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีสถานท่ีในการ
รับรองภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมากข้ึน 

จ านวน  ๓  แหํง 
 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - -จ านวนลาน คสล. 
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
และรองรับการบริการ
ประชาชน 

กองชําง 

๙๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบประปา
ภายในที่ท าการ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีน้ าที่สะอาด
ส าหรับบริการประชาชน
อยํางเพียงพอ 
-เพื่อให๎มีน้ าในการ
บ ารุงรักษาต๎นไม๎อยําง
เพียงพอ 

ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนระบบประปา 
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-มีน้ าที่สะอาดอยาํง
เพียงพอ 
 

กองชําง 

 
 

๑๔๐ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๔ โครงการกํอสร๎าง 
โรงจอดรถ  
อบต.เพ็กใหญ ํ 
พร๎อมลาน
อเนกประสงค์ 
 

-เพื่อให๎มีโรงจอดรถ
ส าหรับบริการประชาชน
อยํางเพียงพอ 
-เพื่อให๎มีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 

ที่ท าการ อบต.เพ็กใหญ ํ
กว๎าง ๕ ม.ยาว ๒๕ ม. 

สูง ๒.๓๐ ม.พร๎อม 
ลานอเนกประสงค ์

๕๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนโรงจอดรถ 
พร๎อมลาน
อเนกประสงค์ 
ที่กํอสร๎าง 

-มีโรงจอดรถเพียงพอ
ตํอการให๎บริการ
ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ราชการ 

กองชําง 

๙๕ โครงการขุดเจาะ 
บํอบาดาลภายใน 
ต าบลเพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ 
จ านวน  ๑๐ บํอ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนบํอบาดาล 
ที่ขุดเจาะ 

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๙๖ โครงการแกไ๎ข
ปัญหาเส๎นทาง 
ขนสํงผลผลติ
ทางการเกษตร  

-เพื่อแก๎ไขปัญหาดา๎น
การขนสํงผลผลิต
การเกษตร 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ 
จ านวน  ๒๐ สาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนน 
ที่ได๎รับการแก๎ไข 

-เกษตรกรมีเส๎นทาง
การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กองชําง 

รวม ๙๖   โครงการ - - ๑๒,๖๖๗,๐๐๐ ๗,๑๙๔,๐๐๐ ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ ๓๓,๔๗๓,๑๗๐ - - - 
 
 
 
 
 
 

๑๔๑ 



 
 
๑.๔  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให๎ความรู๎
ในการผลติเช้ือไตโคร
เดอร์มํา“เชื้อราปราบ
เชื้อโรคในนาข๎าว”  

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการแก๎ไขปัญหาโรคพืช 
ในพื้นที่ 
 

อบรมเกษตรกร  
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
-โรคพืชลดลง 
-ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมให๎ความรู ๎
การควบคุมและปูองกัน
โรคที่เกิดในพืช 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการควบคุมและปูองกันโรค 
ที่เกิดในพืช 

อบรมเกษตรกร  
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-ผลผลิตทาง
การเกษตรได๎
มาตรฐาน ไดผ๎ลผลติ
เพิ่มมากข้ึน 
 

สนง.ปลัด 

๓ โครงการอบรมให๎ความรู ๎
ในการแก๎ไขปัญหา 
ดินเค็ม 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู๎และ
วิธีการในการแก๎ไขปญัหาดิน
เค็มในพื้นที่การเกษตรได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อแก๎ไขปัญหาดินเค็ม   
ดินเปรี้ยว  ดินเสื่อมคุณภาพ 
-เพื่อปรับปรุงดินให๎มีความ
อุดมสมบรูณ ์

อบรมเกษตรกร  
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารับการอบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
-ดินมีคุณภาพ 
-ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 

๑๔๒ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการกองทุนเมล็ด
พันธุ์ข๎าวพันธุ์ดี 

-เพื่อสนับสนุนเมลด็พันธ์ุข๎าว
พันธุ์ดีส าหรับเกษตรกร 

เกษตรกร 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนเกษตรกร 
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

-ผลผลิตทาง
การเกษตรได๎
มาตรฐาน ไดผ๎ลผลติ
เพิ่มมากข้ึน 
 

สนง.ปลัด 

๕ โครงการขุดสระน้ า 
ในไรํนาระดับต าบล 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนสระน้ า 
ในไรํนาที่ขุด 

-มีน้ าส าหรับ
การเกษตร 
และเลี้ยงสตัว ์
-ผลผลิตการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

-สนง.ปลัด 
-กองทุนขุด 

สระน้ าในไรํนา
ระดับต าบล 

๖ โครงการพัฒนาระบบน้ า 
เพิ่มการผลิตจากสระน้ า 
ในไรํนา 

-เพื่อกระตุ๎นให๎เกษตรกรท า
ประโยชน์จากสระน้ าในไรํนา 
-เพื่อเพ่ิมผลผลติอาหาร 
ในท๎องถิ่น 
-เพื่อลดรายจํายดา๎นอาหาร 
-เพื่อสํงเสรมิให๎เกษตรกร 
มีงานท า 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนระบบน้ า 
ที่มีการพัฒนา 

-เกษตรกรมีความ 
กระตือรือร๎น 
ในการผลติ 
-เกษตรกรใช๎ประโยชน์
จากสระน้ าในไรํนา 
-เกษตรกรไดผ๎ลผลติ 
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๔๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญ ํ

-เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีเกษตรต าบล 
เพ็กใหญํให๎เข๎มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อพัฒนาศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ต าบลเพ็กใหญํให๎สามารถ
บริการเกษตรกรไดเ๎พิ่มขึ้น 
-เพื่อให๎มีเวทีในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ข๎อมลู 
ด๎านการเกษตรทุกหมูํบา๎น 
 

ประชุม
แลกเปลีย่น

เรียนรู๎ ๑๒ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญํ
ปฏิบัติงานได๎เพิ่มขึ้น 
-คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี
เกษตรต าบลเพ็กใหญํ
บริการประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 

รวม ๗   โครงการ - - ๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐  - - - 

 
 
 
 
 
 

๑๔๔ 



 
 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๖.การเสริมสร๎างสุขภาวะ   
   ๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดักิจกรรม 
วันเด็กแหํงชาติ       
                

-เพื่อให๎เด็กเกิดการเรยีนรู ๎
เหมาะสมกับวัย 
 

สํงเสริมการเรียนรู๎เด็ก 
๕๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนเด็ก 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

-เด็กไดเ๎รียนรู ๎
จากกิจกรรม 
เพื่อการเรยีนรู ๎
 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจดังาน 
วันแมํแหํงชาติ  
               

-เพื่อให๎เด็กเกิดการเรยีนรู ๎
เหมาะสมกับวัยมีจิตส านึก 
ที่ด ี
 

เด็กและผู๎ปกครอง 
๑๘๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนเด็กและ
ผู๎ปกครองที่เข๎า
รํวมกิจกรรม 

-เด็กไดเ๎รียนรู ๎
จากกิจกรรม 
เพื่อการเรยีนรู ๎

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการปฐมนิเทศประชุม
ผู๎ปกครองเด็ก  ศพด. 
อบต.เพ็กใหญํ                 

-เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎ทราบ 
ถึงภารกิจนโยบาย 
การจัดการศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติงานตํางๆของ ศพด.
อบต.เพ็กใหญ ํ
 

ประชุมผู๎ปกครอง 
๙๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู๎ปกครองเด็ก 
ที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 
 

-ผู๎ปกครองมีความ
เข๎าใจนโยบายและ 
การปฏิบัติงานของ 
ศพด.อบต.เพ็กใหญํ  
ในแนวทางเดียวกัน 

กอง
การศึกษา 

 
 

๑๔๕ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการจดันิทรรศการ   
ของ ศพด. อบต.เพ็กใหญํ                 

-เพื่อเป็นการสํงเสรมิการ
เรียนรูเ๎สริมสร๎างจินตนาการ
ที่สร๎างสรรค ์
 

จัดนิทรรศการ 
๑  ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-เด็กมีความรู๎จากการ
เรียนรู๎และมี
จินตนาการ 
ที่สร๎างสรรคเ์หมาะสม
กับวัย 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการจดัอบรมความ
ฉลาดทางสติปัญญา 
และอารมณ์                    

-เพื่อให๎ผู๎ปกครองดูแลเด็ก 
ให๎มีความฉลาดทาง
สติปัญญาและอารมณ ์
ที่เหมาะสมกับวัยได ๎
 

อบรมผู๎ปกครอง   
๙๐  คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู๎ปกครอง 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ผู๎ปกครองมีความรู๎
ความเข๎าใจและเด็กมี
ความฉลาดทาง
สติปัญญาและอารมณ ์
ที่เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการเลํานิทาน 
การสอนเสรมิจาก 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  
 

-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุเลํานิทาน
จากภูมิปญัญาท๎องถิ่น 
ให๎เด็กใน ศพด. 
อบต.เพ็กใหญํฟงั 
และได๎เรียนรูร๎ํวมกัน 

จัดกิจกรรมเลํานิทาน 
สัปดาหล์ะ ๒ ช่ัวโมง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-เด็กเกิดการเรยีนรู๎
และได๎รู๎จักนิทาน
พื้นบ๎าน 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการศึกษาแหลํงเรยีนรู๎
นอกสถานท่ี ของ ศพด. 

-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็กเกิดการ
เรียนรูจ๎ากการศึกษา 
นอกสถานท่ี 
 

ผู๎ปกครองและเด็ก 
และครศูึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานท่ี 

๑๙๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ผู๎ปกครองและ
เด็กและครูที่เข๎า
รํวมโครงการ 

-เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

๑๔๖ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการอบรมและสํงเสรมิ 
การเรยีนการสอน
ภาษาตํางประเทศ        
           

-เพื่อให๎เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่ด ี

อบรมเด็ก ศพด. 
๙๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
ศพด. ท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กไดร๎ับการดูแลมี
พัฒนาเหมาะสมอยําง
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนอาสาพัฒนาท๎องถิ่น 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎และมีจิตส านึกท่ีดี
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 

อบรมเด็กและเยาวชน 
 ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรูม๎ีจิตส านึกท่ีดี   
น าความรูไ๎ปประยุกต ์
ใช๎ในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการอบรมแกนน า 
เยาวชน  “วิทยากร
กระบวนการ” 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน า
เยาวชนให๎เป็นวิทยากรใน
พื้นที ่
-เพื่อให๎เยาวชนมีความรู๎และ
สามารถน าความรู๎ไปพัฒนา
เยาวชนในชุมชน 

อบรมแกนน าเยาวชน 
๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนแกนน า
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-แกนน าเยาวชนได๎มี
การพัฒนาศักยภาพให๎
เป็นวิทยากรในพ้ืนท่ี 
-แกนน าเยาวชนมี
ความรู๎และสามารถน า
ความรู๎ไปพัฒนา
เยาวชนในชุมชน 
 

กอง
การศึกษา 

 
 

๑๔๗ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน  

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎และมีพฤติกรรม 
ที่เหมาะสม 
 

อบรมเด็กและเยาวชน 
 ๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีความรู ๎ มีพฤติกรรม 
ที่เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

๑๒ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
และบทบาทสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลเพ็กใหญ ํ
 
 

-เพือ่เพิ่มศักยภาพและ
บทบาทสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเพ็กใหญ ํ
 

อบรมเด็กและเยาวชน   
๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีศักยภาพเพิม่ขึ้น 
และมีบทบาทในการ
พัฒนาท๎องถิ่นที่
เหมาะสม 
 

กอง
การศึกษา 

๑๓ โครงการจดัท า 
บ๎านหนังสือชุมชน                           

-เพื่อใหม๎ีสถานท่ีส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนได๎
ศึกษาหาความรู๎  ได๎ค๎นคว๎า
ข๎อมูลและรู๎รักการอําน  
สํงเสริมการรักการอําน 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานท่ีใน
การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
ที่ทันสมัย  ทันตํอ
เหตุการณ์ปัจจบุัน 
-มีนิสัย รักการอําน 

กองชําง 
กอง

การศึกษา 

รวม ๑๓   โครงการ - - ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 

๑๔๘ 



 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 

-เพื่อพัฒนาการให๎บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกํอนถึง
โรงพยาบาลใหม๎ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
-เพื่อให๎ผู๎ประสบภัยบาดเจบ็
ได๎รับบริการครอบคลุม 
ทุกหมูํบ๎าน 
-เพื่อจัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์และวสัดุอื่นๆ 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนได๎รบั
บริการที่สะดวก 
และรวดเร็ว 
-ลดอัตราการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการรณรงค์ท าความ
สะอาดหมูํบ๎าน
เทิดพระเกยีรต ิ
ในวันส าคัญของชาต ิ
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีนิสัยรัก
ความสะอาด 
-เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาหมูํบ๎าน  
ชุมชน 
-เพื่อเทิดพระเกียรต ิ
ในวันส าคัญของชาต ิ
 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนรักความ
สะอาด 
-ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาหมูํบ๎าน  
ชุมชน รํวมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรกัภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๔๙ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการปูองกันและควบคุม
โรคตดิตํอ 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
และมีความปลอดภัย 
จากโรคติดตํอ 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความรู๎
และมสีุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง  หํางไกลจาก
โรคตดิตํอ 

สนง.ปลัด 

๔ โครงการอบรมการปูองกัน
โรคตดิตํอภายใน 
ศพด. อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎ครูและผู๎ปกครองเด็ก
มีความรู๎ในการปูองกัน
โรคตดิตํอ 
-เพื่อให๎เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดตํอ 

อบรมครูและผู๎ปกครอง 
๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนครูและ
ผู๎ปกครองทีเ่ข๎า
รับการอบรม 

-เด็กเล็กมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีพัฒนาที่เหมาะสม
กับวัย 
 

 กอง
การศึกษา 

๕ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
รองรับโภชนาการเด็กอ๎วน
เด็กผอม 

-เพื่อให๎ครูและผู๎ปกครองเด็ก
มีความรู๎และรับรอง
โภชนาการที่เหมาะสม  

อบรมครูและผู๎ปกครอง 
๑๐๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนครูและ
ผู๎ปกครองทีเ่ข๎า
รับการอบรม 

-เด็กมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีพัฒนาที่เหมาะสม
กับวัย 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท๎องถิ่น 

-เพื่อสนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ระบบหลักประกัน
สุขภาพได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินงาน 
ด๎านสาธารณสุข 
แกํประชาชน 

สนง.ปลัด 

 

๑๕๐ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การจัดงานศพ  งานบุญ
ปลอดเหล๎า 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในการสร๎าง
คํานิยมที่ถูกต๎องในการ 
จัดงาน 
-เพื่อยกระดับชุมชนให๎
เข๎มแข็ง 
-เพื่อสร๎างวัฒนธรรมและ
คํานิยมที่ดีให๎ชุมชน 

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชน 
ทีผู่๎เข๎ารับการ
อบรม 

-ประชาชนและชุมชน
มีความเข๎มแข็ง   
มีสุขภาพท่ีด ี
 

สนง.ปลัด 

๘ โครงการฝึกอบรมทบทวน 
ทีมกู๎ชีพก๎ูภัย อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อให๎การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทีมกู๎ชีพก๎ูภัย 
มีประสิทธิภาพ    สามารถ
ปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยผู๎
ประสบอุบตัิเหตุหรือผู๎ปุวย
ฉุกเฉินได๎อยํางรวดเร็ว
ทันทํวงทีถูกหลักการ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

อบรมอาสาสมัครทีม 
กู๎ชีพก๎ูภัย อบต.เพ็กใหญ ํ

๕๐  คน 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
อาสาสมัครทีม 
กู๎ชีพก๎ูภัย อบต.
เพ็กใหญํทีเ่ข๎า
รับการอบรม 

-อาสาสมัครทีมกู๎ชีพ
กู๎ภัย อบต.เพ็กใหญ ํ
มีความรู๎และ
ประชาชนไดร๎ับบริการ
มีสะดวกและตอบ 
สนองตํอความต๎องการ
ได๎รวดเร็วยิ่งข้ึน 

สนง.ปลัด 
 

 
 
 
 

๑๕๑ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการจดัซื้อรถก๎ูชีพก๎ูภัย 
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎มีรถกู๎ชีพก๎ูภัยพร๎อม
อุปกรณ์ชํวยชีวิตที่ได๎
มาตรฐานในการบริการ
ประชาชน 
-ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตมากขึ้น 
 

จ านวน ๑  คัน ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนรถกู๎ชีพ
กู๎ภัยที่จัดซื้อ 

-มีรถกู๎ชีพก๎ูภัย 
ที่มีมาตรฐาน 
ในการชํวยเหลือผู๎ปุวย 

สนง.ปลัด 
 

รวม ๙   โครงการ - - ๑,๗๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๒ 



 
 
๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อเป็นการสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัวเด็กและเพื่อทราบ
ปัญหาเด็กและรํวมกันแกไ๎ข
ปัญหานั้น 

ออกเยี่ยมบ๎านเด็ก  
๙๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
ที่ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือการ
ออกเยี่ยม 

-เด็กมีคณุสมบัต ิ
ที่พึงประสงค์สามารถ
แก๎ไขปัญหาไดต๎รงจุด  
ได๎รับการเลี้ยงด ู
ที่ถูกวิธ ี

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจ๎างนักเรียน
นักศึกษา                        

-เพื่อสํงเสรมิสนับสนุนให๎
นักเรียน นักศึกษา   
ได๎พัฒนาทักษะในการเรียนรู๎
การปฏิบัติงาน 
-เพื่อใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์
-สํงเสรมิการลดคําใช๎จําย
ของผู๎ปกครอง 

นักเรียน  นักศึกษา 
๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 
 

-นักเรียน  นักศึกษา 
ได๎เรียนรู๎การ
ปฏิบัติงานในองค์กร
สํวนท๎องถิ่น 
-ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน ์
-ลดคําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจ๎างแรงงาน 
ผู๎วํางงานหลังฤดูเก็บเกีย่ว 

-เพื่อใหผ๎ู๎วํางงาน 
ผู๎ด๎อยโอกาสมรีายได๎เพิ่ม
ให๎กับครอบครัว 
 
 

ผู๎วํางงาน  ผู๎ด๎อยโอกาส 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน 
ผู๎วํางงาน   
ผู๎ด๎อยโอกาส 
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

-ผู๎วํางงาน
ผู๎ด๎อยโอกาส 
มีรายได๎เพิม่ขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๕๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพผู๎สูงอาย ุ

-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สงเคราะห์ชํวยเหลือ 
 

ผู๎สูงอาย ุ
จ านวน  ๑,๒๕๔ คน 

 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนผู๎สูงอายุ
ที่ได๎รับการ
สงเคราะห ์

-ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลือ 
 

สนง.ปลัด 

๕ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพคนพิการ 

-เพื่อให๎คนพิการไดร๎ับการ
สงเคราะห์ชํวยเหลือ 
 

คนพิการ 
จ านวน  ๒๓๗  คน 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -จ านวนคน
พิการที่ไดร๎ับ
การสงเคราะห ์

-คนพิการไดร๎ับการ
สงเคราะห์และ
ชํวยเหลือ 
 

สนง.ปลัด 

๖ เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์

-เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเอดส์
ได๎รับการสงเคราะห์
ชํวยเหลือ 

ผู๎ปุวยเอดส ์
จ านวน  ๑๕  คน 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎ปุวย
เอดส์ที่ได๎รับการ
สงเคราะห ์

-ผู๎ปุวยโรคเอดส์ได๎รับ
การสงเคราะห์และ 
ชํวยเหลือ 
 

สนง.ปลัด 

๗ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

-เพื่อให๎คนพิการมีความรู ๎
-เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
พิการให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นทุกด๎าน 
 

อบรมคนพิการ   
๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนคน
พิการที่เข๎ารับ
การอบรม 

-คนพิการมีความรู๎และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 

๑๕๔ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 
เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อชํวยเหลือสวสัดิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 

จ านวน ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับ
การชํวยเหลือ 
 

สนง.ปลัด 

๙ โครงการปรับปรุงที่อยูํอาศัย
ส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎ยากไร๎  ผูส๎ูงอายุ 

-เพื่อกํอสร๎างที่อยูํอาศัย
ให๎กับประชาชนผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎ยากไร๎  และผู๎สูงอาย ุ
ให๎มีท่ีอยูํอาศัยเป็นของ
ตนเอง 

ผู๎ด๎อยโอกาส 
ผู๎ยากไร๎  ผูส๎ูงอายุ
จ านวน  ๑๕   คน 

- ๗๕๐,๐๐๐ - - -จ านวน
ผู๎ด๎อยโอกาส  
ผู๎ยากไร๎  
ผู๎สูงอายุท่ีได๎รับ
การชํวยเหลือ 

-ผู๎ด๎อยโอกาส   
ผู๎ยากไร๎  และผู๎สูงอายุ   
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชําง 
สนง.ปลัด 

 

๑๐ โครงการชํวยเหลือ 
เด็กด๎อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ีต าบลเพ็กใหญํ   

-เพื่อชํวยเหลือเด็กด๎าน
ปัจจัยพื้นฐาน การด าเนิน
ชีวิตและสวสัดิการตําง ๆ ให๎
เด็กมีพัฒนาการทีเ่หมาะสม
ทางรํางกาย สติปญัญา และ
จิตใจ 
-เพื่อจัดหารถ  รับ – สํง  
นักเรียนส าหรับเด็กท่ี
ผู๎ปกครองที่มีฐานะยากจน
ไมํสามารถ  รับ – สํง ได ๎

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-เด็กด๎อยโอกาสได๎รับ
การชํวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๕๕ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการสํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลเพ็กใหญ ํ
 
 

-เพื่อสนับสนุนสํงเสรมิ
กิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
เพ็กใหญ ํ

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-ประชาชนได๎รบั
สิทธิความเทําเทียม
กันในสังคม 

สนง.ปลัด 
 
 
 

รวม ๑๑   โครงการ - - ๑๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑๒,๓๓๐,๐๐๐ ๑๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑๑,๕๘๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๖ 



 
๒.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 

-เพือ่ให๎เกษตรกรลดต๎นทุน
การผลิตสินค๎าเกษตร 
-เพื่อลดการใช๎สารเคม ี

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-มีน้ าหมักชีวภาพใช๎ใน
การผลิตสินค๎าเกษตร
และจ าหนาํย 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การปลูกผักปลอดภัย 
จากสารพิษ 
 

-เพือ่สํงเสรมิเกษตรกรให๎มี
ความสามารถในการผลติ
สินค๎าท่ีมีความปลอดภัย 
และแขํงขันตลาดได ๎

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมี
ความสามารถ 
ในการผลติสินคา๎ 
ได๎มากข้ึน 

สนง.ปลัด 

๓ โครงการอบรมการเพาะ 
เห็ดฟางในตะกรา๎ 

-เพื่อสํงเสรมิเกษตรกรให๎มี
ความรู๎และสามารถประกอบ
เป็นอาชีพเสริมได ๎

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมี
ความสามารถ 
และลดรายจําย 
ในครัวเรือน 

สนง.ปลัด 

๔ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การจัดตลาดนัดชุมชน 
 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
มีการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแนวทางในการ 
เพิ่มตลาดโดยการจัดตลาด
นัดเคลื่อนที ่

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-มีการเพิ่มการผลิต
และขยายการตลาด
มากขึ้น 
-เกษตรกรมีรายไดเ๎พิ่ม
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๕๗ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมการแปรรูป 
ผ๎าไหมผ๎าฝูายและศึกษา 
ดูงาน 

-เพื่อใหป๎ระชาชนมีความรู๎
ในการการแปรรูปผา๎ไหม 
ผ๎าฝูายเพิ่มมลูคําสินค๎า 

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชน 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ประชาชนมีความรู ๎
ในการแปรรูปผ๎าไหม 
ผ๎าฝูายมีรายได๎เพิ่ม 
มากขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

๖ โครงการอบรม 
การแปรรปูอาหาร 

-เพื่อใหป๎ระชาชนมีความรู๎
ในการแปรรูปอาหาร   
การถนอมอาหารและ
สามารถประกอบเป็นอาชีพ
เสรมิได ๎

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชน 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ประชาชนมีความรู ๎
ในการแปรรูปอาหาร
การถนอมอาหาร   
มีรายได๎มากข้ึน 

สนง.ปลัด 

๗ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การเลีย้งสัตว์ปีก 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการเลี้ยงสัตว์ปีก 
-เพื่อให๎มีไว๎ส าหรับบรโิภค 
ในครัวเรือน 
-เพื่อลดรายจํายในครัวเรือน 

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการเลี้ยงสัตว์ปีก 
ที่ถูกต๎อง  ลดรายจําย
ในครัวเรือน 

สนง.ปลัด 

๘ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ของเด็ก ศพด. 
 

-เพื่อเป็นการปลูกจติส านึก 
ที่ดใีนการออมให๎กับเด็ก 

เด็กมีการออมทรัพย ์
๙๐ คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

-เด็กมีวินัยการออม
เงินท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

๑๕๘ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การเลีย้งปลาเศรษฐกิจ 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการเลี้ยงปลา 
-เพือ่ให๎มีไว๎ส าหรับบรโิภค 
ในครัวเรือน 
-เพื่อเพ่ิมรายได๎ในครัวเรือน 

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการเลี้ยงปลาที่
ถูกต๎อง  เพิ่มรายได ๎
ในครัวเรือน 

สนง.ปลัด 

๑๐ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การท าไรํนาสวนผสม 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการท าไรํนาสวนผสม 
-เพื่อเพ่ิมรายได๎ในครัวเรือน 
 

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการท าไรํนา 
สวนผสม  มีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

๑๑ โครงการอบรมการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู ๎
ในการแปรรูปผลผลติ 
ทางการเกษตร  
 

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร   
มีรายได๎เพิม่มากข้ึน 
 

สนง.ปลัด 

๑๒ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อให๎เกษตรกรมคีวามรู๎
เรื่องแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

อบรมเกษตรกร 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรู ๎
ในการด าเนินชีวิต 
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๕๙ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎ครัวเรือน 
ท าบัญชีรับ-จํายครัวเรือน  
-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เชิงเปรียบเทียบ วําลด
รายจํายแบบไหนและเพิม่
รายรับแบบไหนของแตลํะ
ครัวเรือน  
 

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชน 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-มีข๎อมูลระดับ
ครัวเรือนเป็นภาพรวม
และใช๎ข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
วําจะท าโครงการใหมํ
ที่สามารถแก๎ปญัหา 
ลดคําใช๎ เพิ่มรายได๎
ให๎แกปํระชาชน
ส าหรับหนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎อง 
 

สนง.ปลัด 

๑๔ โครงการอบรมและเสวนา
ระหวํางกลุมํผูผ๎ลติกับผู๎น า 
 

-เพื่อเกษตรกรให๎มคีวามรู ๎
มีความเข๎าใจในการผลิต 
และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหวํางกลุมํผูผ๎ลติ
กับผู๎น า 

อบรมและเสวนา 
เกษตรกรผู๎ผลิตและผู๎น า 

๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน
เกษตรกร 
ทีเ่ข๎ารับการ
อบรม 

-กลุํมผูผ๎ลติและผู๎น ามี
ความรู๎และเข๎าใจใน
การผลิต  สินค๎ามี
มาตรฐานเป็นที่
ต๎องการของตลาด 
 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๖๐ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู ๎
คูํต าบลด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-เพื่อเป็นแหลํงเรยีนรู ๎
ด๎านเศรษฐกิจพอเพยีง เชํน 
การปลูกมะนาว  การปลูก
แก๎วมังกร ฯลฯ 

ที่ท าการ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

จ านวน  ๑  แหํง 

- ๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-มีแหลํงเรยีนรู๎
ด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง  
-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความรู๎ด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนง.ปลัด 

๑๖ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
บทบาทของผู๎สูงอายุ 

-เพื่อให๎ผู๎สูงอายมุีความรู ๎
ในการดูแลตนเอง 
-เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีบทบาท 
ในสังคมมากข้ึน 

อบรมผูส๎ูงอายุ  
๕๐๐  คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎สูงอายุ
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ผู๎สูงอายุมีความรู ๎
และมีบทบาทใน
สังคมมีคณุคําและ
มีความส าคัญใน
สังคมมากข้ึน 

สนง.ปลัด 

๑๗ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรีและศึกษา 
ดูงาน 

-เพื่อให๎สตรีมบีทบาท 
ในสังคมมากข้ึน 
-เพื่อให๎สตรีมคีวามรูด๎๎าน
กฎหมายตํางๆ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
และการมีสํวนรํวมในสังคม 

อบรมสตร ี
๑๐๐  คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนสตร ี
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-สตรีมคีวามรูด๎๎าน
กฎหมายและการ
ประกอบอาชีพ
และมสีํวน
รับผิดชอบในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

สนง.ปลัด 

รวม ๑๗   โครงการ - - ๑,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๑๐๕,๐๐๐ ๑,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๐๕๕,๐๐๐ - - - 
 

๑๖๑ 



 
๒.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการแขํงขันกีฬา  
เด็ก ศพด. อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็กเล็กได๎
เลํนกีฬาและออกก าลังกาย
อยํางเหมาะสม 

แขํงขันกีฬาเด็กเล็ก 
๙๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กเล็ก
ที่เข๎ารํวม
โครงการ 

-เด็กเล็กไดเ๎ลํนกีฬา
และออกก าลังกาย 
ที่เหมาะสม 
-มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการจดัการแขํงขันกีฬา 
นักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชน 
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎นักเรยีน
เยาวชนและประชาชน 
ได๎เลํนกีฬาและ 
ออกก าลังกาย 
 

นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชน 
๕๐๐  คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนนักเรียน
เยาวชนและ
ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการ 

-นักเรียน  เยาวชน
และประชาชนได๎เลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
-หํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 

-เพื่อปลูกจิตส านึกให๎เด็ก
และเยาวชนมีระเบียบวินัย    
มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

อบรมเด็กและเยาวชน   
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีจิตส านึก  มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ   
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

๑๖๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
พัฒนาสมรรถภาพการเลํน
กีฬาและการออกก าลังกาย 

-เพื่อให๎เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู๎และ
ทักษะการเลํนกีฬาอยําง
ถูกต๎อง 
-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชนได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกายอยําง
ตํอเนื่อง 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู ๎
ที่ถูกต๎อง 
-มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับ
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกายในหมูํบ๎าน 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการจดักิจกรรม 
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
วันเข๎าพรรษา  

-เพื่อให๎ประชาชนมีจิตส านึก
และตระหนักถึงความส าคญั
ทางพระพุทธศาสนา 
 
 

จ านวน ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนให๎
ความส าคญั 
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการจดังานประเพณ ี
บุญบั้งไฟสรงกูํเจ๎าพํอสิบกรี   
วันวิสาขบูชา  
 
 

-เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามให๎คงอยูํตลอดไป 

จ านวน ๑  ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 
สืบตํอกัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

๑๖๓ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการจดักิจกรรมสืบสาน
ประเพณีส าคญั 

-เพื่อสํงเสรมิและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามให๎คงอยูํตลอดไป 
 
 

จ านวน ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 
สืบตํอกัน 
 

กอง
การศึกษา 

๘ โครงการจดักิจกรรม 
งดเหล๎าเข๎าพรรษา 

-เพื่อสร๎างจิตส านึกลดละเลิก
อบายมุข 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชน ลด ละ 
เลิกอบายมุข 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการอบรมแกนน า
เยาวชนต๎นแบบเผยแพรํ
พระพุทธศาสนาและ 
ศาสนพิธ ี

-เพือ่พัฒนาศักยภาพแกนน า
เยาวชนให๎เป็นผู๎น าด๎าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-เพื่อให๎แกนน าเยาวชน 
มีความรู๎และสามารถน า
ความรู๎ไปพัฒนาและ
เผยแพรตํํอเยาวชนในชุมชน
ตํอไป 
 

อบรมแกนน าเยาวชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนแกนน า
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-ได๎มีการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
เยาวชนให๎เป็นผู๎น า
ด๎านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-แกนน าเยาวชนมี
ความรู๎และสามารถน า
ความรู๎ไปพัฒนาและ
เผยแพรตํํอเยาวชนใน
ชุมชนตํอไป 

กอง
การศึกษา 

รวม ๙   โครงการ - - ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐ - - - 
 

๑๖๔ 



 
 
๒.๖  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์  
อบต.เพ็กใหญ ํ
(ศูนย์การเรยีนรู๎)                           

-เพื่อปรับปรุงให๎เป็นห๎อง  IT  
และห๎องสมุดส าหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
-เพื่อเป็นแหลํงศึกษา 
ค๎นคว๎า หาข๎อมูลขําวสาร
จาก Internet  และ
ห๎องสมุด 
 

จ านวน ๑  แหํง 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสถานท่ี 
ในศึกษา ค๎นคว๎า  
หาข๎อมูลขําวสารจาก 
Internet  และ
ห๎องสมุด 

กองชําง  
กอง

การศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญํ  
 

-เพื่อให๎อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ
มีมาตรฐานมีความปลอดภัย 
 

จ านวน ๑  แหํง ๕๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนอาคาร
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ีพัฒนา
ปรับปรุง 
 

-มีอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ีไดม๎าตรฐาน 

กองชําง  
กอง

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖๕ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญํมมีาตรฐานมี
ความปลอดภัย 
มีสิ่งแวดล๎อมนําอยู ํ

จ านวน ๑  แหํง ๕๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ปรับปรุง 

-เด็กมีความปลอดภัย 
มีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมเกดิการ
เรียนรู๎ทีเ่หมาะสม 
กับวัย 
 

กองชําง 
กอง

การศึกษา 

๔ โครงการกํอสร๎างสุขศาลา 
ภายในหมูํบ๎าน 

-เพื่อให๎มีสถานท่ีตรวจรักษา
และปูองกันโรคให๎แกํ
ประชาชนในหมูํบ๎าน 
 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ 
 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนสุขศาลา
ที่กํอสร๎าง 

-มีสถานท่ีตรวจรักษา
บริการประชาชนด๎าน 
สาธารณสุข 
-ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
 

กองชําง 
สนง.ปลัด 

๕ โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
หมูํบ๎าน  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน  ม.๒) 
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกายอยําง
ตํอเนื่อง 
 

จ านวน ๑  แหํง - ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนลาน
กีฬาท่ีกํอสร๎าง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดเ๎ลํนกีฬา
และออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
-หํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

กองชําง 

 
 
 

๑๖๖ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา   
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน  ม.๕) 
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกายอยําง
ตํอเนื่อง 
 

จ านวน  ๑  แหํง - ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนสนาม
กีฬาท่ีกํอสร๎าง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดเ๎ลํนกีฬา
และออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
-หํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 
 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา   
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน  ม.๘) 
 

-เพื่อสํงเสรมิให๎เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกายอยําง
ตํอเนื่อง 
 

จ านวน  ๑  แหํง - ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนสนาม
กีฬาท่ีกํอสร๎าง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดเ๎ลํนกีฬา
และออกก าลังกาย 
-มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
-หํางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 
 

กองชําง 

รวม ๗   โครงการ - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - - 
 
 
 
 
 

๑๖๗ 



 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
   ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การเรยีนรู๎การคัดแยกขยะ
และเพิ่มคุณคําของเหลือใช๎
ในโรงเรียน 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เด็กนักเรยีนเป็นสํวนหน่ึง 
ในการแก๎ปัญหาของชุมชน
สังคม 
-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แวดล๎อมของตัวเด็ก 

อบรมนักเรยีนและครู
โรงเรียน  ๖  แหํง 
ในต าบลเพ็กใหญ ํ

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนนักเรียน
และครูทีเ่ข๎ารับ
การอบรม 

-มีการจัดการขยะ
อยํางเป็นระบบ 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรม 
การคัดแยกขยะในครัวเรือน  

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ในการคัดแยกขยะเปียก 
ขยะแห๎งในครัวเรือนลด
ปริมาณขยะต๎นทาง 
-เพื่อให๎ประชาชนน าขยะ
เปียกไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎  
เพิ่มมูลคําจากขยะและของ
เหลือใช๎ได ๎

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน
ประชาชน 
ทีเ่ข๎ารับ 
การอบรม 

-ปริมาณขยะมลูฝอย
ลดลง 
-การจัดการขยะ 
มีระบบมากขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

 
 

๑๖๘ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการแกไ๎ขปัญหา 
น้ าท้ิงน้ าเสียจากเรือนจ า
อ าเภอพล 

-เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทิ้ง 
น้ าเสียจากเรือนจ าอ าเภอพล 

บริเวณที่ท าการเกษตร
ของเกษตรกร 

หลังเรือนจ าอ าเภอพล 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-มีการบริหารจัดการ 
น้ าท้ิงน้ าเสียอยํางเป็น
ระบบ 
-พื้นที่การเกษตร 
ไมํเสียหาย 

กองชําง 

๔ โครงการบริหารจัดการขยะ 
ในต าบล 

-เพื่อจัดหาผูร๎ับจ๎าง 
จัดเก็บขยะ 
-เพื่อฝังกลบขยะในต าบล 

หมูํที่  ๑ - ๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนพื้นที ่
จัดเก็บขยะ 

-การจัดเก็บขยะได๎
มาตรฐาน 

สนง.ปลัด 

๕ โครงการปรับปรุงสถานท่ี
ก าจัดสิ่งปฏิกลูขยะมูลฝอย
อบต.เพ็กใหญ ํ   

-เพื่อให๎มีสถานท่ีก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล  และขยะมลูฝอย 
ที่มมีาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

๑  แหํง 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนสถานท่ี
ก าจัดสิ่งปฏิกลู
ขยะมูลฝอยที่
ปรับปรุง 

-การจัดเก็บและ
ท าลายขยะและ 
สิ่งปฏิกูลได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
  

๖ โครงการจดัซื้อรถเก็บขยะ 
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎การจัดเก็บขยะ 
เป็นระบบมากขึ้น 
-เพื่อให๎มีรถเก็บขนขยะทีไ่ด๎
มาตรฐาน 

๑  คัน 
 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - -จ านวนรถเก็บ
ขยะที่จัดซื้อ 

-การจัดเก็บขยะ 
ได๎มาตรฐาน 
-รถเก็บขยะ 
มีมาตรฐาน 

สนง.ปลัด 

รวม ๖   โครงการ - - ๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 

๑๖๙ 



 
 
๓.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การไถกลบตอฟางข๎าว 

-เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให๎
สมบูรณ ์
-เพื่อลดการเผาตอฟางข๎าว 
-เพื่อลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคม ี
 

อบรมประชาชน  
๕๐  คน 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน
ประชาชน 
ที่เข๎ารับการ
อบรม 

-ดินมีคุณภาพดี   
ลดการใช๎สารเคมี
กระตุ๎น 
-กระตุ๎นให๎มีการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์ 
-ต๎นทุนการผลิตลดลง 
-ในพื้นดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การปรับปรุงบ ารุงดิน 
ด๎วยปุ๋ยพืชสด 

-เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให๎
สมบูรณ ์
-เพื่อลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ยเคม ี

อบรมประชาชน  
๕๐  คน 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน
ประชาชน 
ทีเ่ข๎ารับการ
อบรม 

-ดินมีคุณภาพดี   
ลดการใช๎สารเคมี
กระตุ๎น 
-ในพื้นดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

๓ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

-เพื่อสํงเสรมิและสร๎าง
จิตส านึกให๎เด็กและเยาวชน
มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

อบรมเด็กและเยาวชน   
๑๐๐  คน 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๗๐ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการอนุรักษ์พัฒนา 
ปุาชุมชนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลเพ็กใหญํ    

-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ในเขตต าบล 
-เพื่อแก๎ไขปัญหาภาวะ 
โลกร๎อน 
 

จ านวน ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-พื้นที่สีเขียวในเขต
ต าบลเพิม่ขึ้น 
-ปัญหาภาวะโลกร๎อน
ลดลง 

สนง.ปลัด 

๕ โครงการถนนต๎นแบบ 
ปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวง 
๒๒๔๐ 

-เพื่อเป็นการรักษาความ
สะอาดสองข๎างทาง 
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ตามแนวถนน 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-มีพื้นท่ีปุาไม๎เพิ่ม 
มากขึ้น 
-มีความอุดมสมบรูณ ์
-ปัญหาภาวะโลกร๎อน
ลดลง 
-ถนนสองข๎างทาง
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 

กองชําง 
สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๑ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ปุาชุมชนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลเพ็กใหญํ    

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให๎นําอยู ํ
-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ในเขตต าบล 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-พื้นที่สีเขียวในเขต
ต าบลเพิม่ขึ้น 
-ปัญหาภาวะโลกร๎อน
ลดลง 

สนง.ปลัด 

๗ โครงการแกไ๎ขปัญหา 
ภัยแล๎ง 
 
 
 

-เพื่อชํวยเหลือประชาชน 
ที่ประสบปญัหาภัยแล๎ง 

หมูํที่ ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

-จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนท่ีเดือดร๎อน
ได๎รับความชํวยเหลือ 

สนง.ปลัด 

รวม ๗   โครงการ - - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๒ 



 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๔.ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมอาสาสมคัร
ท๎องถิ่นปูองกันและจัดการ
ไฟปุา 
 
 

-เพื่อให๎อาสาสมัครมีความรู๎
ความเข๎าใจในการปูองกัน
และจัดการไฟปุา 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
 

อบรมอาสาสมัคร 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

-จ านวน
อาสาสมัครทีเ่ข๎า
รับการอบรม 

-ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมให๎ความรู ๎
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎ครูมีความรู๎สามารถ
ปูองกันความเสียหายจากภยั
ตํางๆ 
-เพื่อให๎มีการซ๎อมแผน
อพยพเด็กเล็กเมื่อเกิด
อัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญํ  
 

อบรมคร ู
๑๐ คน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -จ านวนคร ู
ทีเ่ข๎ารับการ
อบรม 

-ครูและเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๗๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. 

-เพื่อฝึกทบทวนการ
ปฏิบัติงานแกํ อปพร. 
ใหม๎ีความรู๎ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน๎าท่ีได ๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

อบรมทบทวน อปพร. 
๑๕๐  คน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -จ านวน อปพร.
ทีเ่ข๎ารับการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 

-อปพร. ได๎รับการ
ฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๔ โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพือ่ให๎ อปพร. มีความรู๎
และได๎พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน  
และรู๎กฎหมายตํางๆ  
 

อบรม อปพร. 
๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวน อปพร.
ที่เข๎ารบการ
อบรม 

-อปพร. มีความรู๎และ
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๕ สนับสนุนสํงเสริม 
การปฏิบัติงานของ  
อปพร.อบต.เพ็กใหญ ํ
 

-เพื่อพัฒนาการท างาน  
อปพร. 
-เพื่อปูองกันและพัฒนาให๎
ท๎องถิ่นมีระบบความ
ปลอดภัยทีม่ีมาตรฐาน 
การดูแลอยํางท่ัวถึง 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

สนง.ปลัด 

 
 
 

๑๗๔ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการปูองกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

-เพื่ออ านวยความสะดวก
การปูองกันและลดอัตรา 
การบาดเจ็บ  ล๎มตาย   
จากการเกิดอุบตัิเหต ุ
ทางถนน 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ลดอัตราการบาดเจ็บ   
ล๎มตาย  จากการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน 
 

สนง.ปลัด 

๗ โครงการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 
 
 

-เพื่อจัดท าแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-เพื่อซักซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
-เพื่อการแจ๎งเตือนและ
เผยแพรคํวามรูเ๎กี่ยวกับ 
สาธารณภัยแกปํระชาชน
อยํางตํอเนื่อง 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
-มีแผนการปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

สนง.ปลัด 

๘ โครงการจดัซื้อรถดบัเพลิง 
อบต.เพ็กใหญ ํ

-เพื่อให๎สามารถชํวยเหลือ
ประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 

๑  คัน 
 
 
 

- 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- -จ านวน
รถดับเพลิง 
ที่จัดซื้อ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
-ลดอัตราการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

สนง.ปลัด 

รวม  ๘  โครงการ - - ๖๗๕,๐๐๐ ๒,๘๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 

๑๗๕ 



 
๔.๒  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเด็ก 
และเยาวชนต๎นกล๎า 
ต๎านยาเสพติด 
 
 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
มีความรู๎  ตํอตา๎นยาเสพติด 
-หํางไกลยาเสพตดิ 
-รู๎เทําทันอันตรายจาก 
ยาเสพตดิ 
-เป็นแบบอยํางท่ีดีตํอผู๎อื่น 
 

อบรมเด็กและเยาวชน 
๕๐  คน 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
มีคุณภาพ  มีบทบาท 
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
ที่เหมาะสม 

สนง.ปลัด 

รวม ๑   โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๖ 



 
 
๔.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ การชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติ อัคคภีัย  อุทกภัย  
วาตภัย 

-เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบ 
ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั  
อุทกภัย  วาตภัย 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชน
ผู๎ประสบภยัธรรมชาติ 
อัคคีภัย  อุทกภัย  
วาตภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
 
 

สนง.ปลัด 

รวม ๑   โครงการ - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๗ 



 
 
๔.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัซื้อกล๎อง 
วงจรปิดภายในหมูํบ๎าน 

-เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
เหตุที่อาจเกดิขึ้น 
-เพือ่ให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

จ านวน  ๑๐  ตัว 
พร๎อมอุปกรณ ์

 

- ๘๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนกล๎อง
วงจรปิดที่จัดซื้อ 

-ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการจดัเวรยาม
ลาดตระเวนความปลอดภัย
ภายในต าบล 

-เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
-เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๑๗๘ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ สนับสนุนการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมของศูนย ์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อบต.เพ็กใหญํ  
(ศป.ปส. อบต.เพ็กใหญํ) 
 

-เพื่อสนับสนุนการปูองกัน 
ปราบปรามและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิในพื้นที่
ต าบลเพ็กใหญํ  

ปฏิบัติงานตามแผนของศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะ
ยาเสพติด อบต.เพ็กใหญํ 
๑) สนับสนุนงบประมาณให๎กับ
พลังแผํนดินทุกหมูํบ๎าน 
๒) โครงการจัดท าแผนปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
๓) จัดประชุมผ๎ูประสานพลัง
แผํนดินเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔) จัดอบรมให๎ความรู๎ 
๕) โครงการจัดส ารวจข๎อมูล
เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ท่ีมีความเสี่ยงตํอการเข๎าไปยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
๖) โครงการตั้งดํานตรวจตรา
และเฝูาระวังในพื้นท่ี 
๗) โครงการปูองกันแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ทุกสังกัดในพื้นท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-การแพรํระบาดของ 
ยาเสพตดิลดลง 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

รวม ๓  โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - 
 
 

๑๗๙ 



 
 
 
๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างลูกระนาด
ภายในหมูํบ๎าน   
 
 
 

-เพื่อลดอัตราการเกดิ 
อุบัติเหตุทางถนน 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ 
 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ลดอัตราการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน 

กองชําง 

รวม ๑   โครงการ - - - ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๐ 



 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๘.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสํวนต าบล
เพ็กใหญ ํ

-เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
เพ็กใหญํตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด  กรณีครบวาระ  
กรณีแทนต าแหนํงที่วําง 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-ได๎ตัวแทนของ
ประชาชนตามขั้นตอน 
ที่ถูกต๎อง  โปรํงใส 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี  
 
 

-เพื่อให๎การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที่
ด าเนินการ 

-ผู๎เสียภาษีช าระภาษี
ครบ ๑๐๐% 

กองคลัง 

๓ การจัดท าหรือพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์ิน 
 
 

-เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บภาษี  
ของ อบต. 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนระบบ
แผนที่ภาษ ี
ที่จัดท าพัฒนา 

-มีระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดเก็บภาษีได๎
อยํางรวดเร็วถูกต๎อง 

กองคลัง 

 
 
 

๑๘๑ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเว็บไซต์ อบต.  
การเชําเว็บไซต ์

-เพื่อเป็นคําเชําพื้นที่เว็บไซต์ 
อบต. ในระบบอินเตอร์เน็ต 

จ านวน  ๑ ครั้ง 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ที่ด าเนินการ 

-มีแหลํงข๎อมูลขําวสาร
ในระบบองค์กรและ
เผยแพรํให๎ประชาชน
ได๎รับทราบ 
 
 

สนง.ปลัด 

๕ จัดหาวัสดุ  อบต. 
 

-เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ทันสมัย 

วัสดุ อบต. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -จ านวนวัสด ุ
ที่จัดหา 

-การให๎บริการ
ประชาชน 
มีความพร๎อม   
มีประสิทธิภาพ   

สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชําง, 

กอง
การศึกษา 

 
๖ จัดหาครภุณัฑ์ อบต. 

 
-เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ทันสมัย 

ครุภณัฑ์ อบต. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -จ านวนครุภณัฑ์
ที่จัดหา 

-การให๎บริการ
ประชาชน 
มีความพร๎อม   
มีประสิทธิภาพ   
 

สนง.ปลัด, 
กองคลัง, 
กองชําง, 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

๑๘๒ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ การจัดท าวารสาร อบต. 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
 

-เพื่อเผยแพรํและ
ประชาสมัพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ   
และผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี
 

จ านวน ๑,๒๐๐ 
ครัวเรือน 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนวารสาร
ทีจ่ัดท าเผยแพร ํ

-ประชาชนได๎รบัรู๎
ข๎อมูลขําวสารและการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
 

สนง.ปลัด 

๘ โครงการจดัซื้อเครื่องเสียง
เพื่องานประชาสัมพันธ์ 
อบต.เพ็กใหญ ํ
 
 

-เพื่อให๎มีเครื่องเสยีงใช๎ใน
การประชาสัมพันธ์และ 
งานโครงการของ อบต. 
 

จ านวน  ๑  ชุด 
พร๎อมอุปกรณ ์

 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนเครื่อง
เสียงพร๎อม
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 

-มีเครื่องเสยีงพร๎อม
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ 
ประชาสมัพันธ์และจดั
งานโครงการ 
 

สนง.ปลัด 

๙ โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครื่องเสียง  
อบต.เพ็กใหญ ํ
 
 

-เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครื่องเสยีง อบต.เพ็กใหญํ 
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนระบบ
เครื่องเสยีงท่ี
ปรับปรุงพัฒนา 

-การปฏิบัติงานเกดิ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

 
 
 

๑๘๓ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการ อบต. 
พบประชาชน 
 

-เพื่อบริการประชาชน 
นอกสถานท่ีด๎านการ 
ฝึกอาชีพ การให๎บริการ
สาธารณะ  การแนะน าให๎
ค าปรึกษา  ด๎านงาน 
ที่เกี่ยวข๎องกับ อบต. 
การจัดเก็บภาษ ี
-เพื่อจัดนิทรรศการ 
การรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบป ี
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนได๎รบั
บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว 
-ประชาชนได๎รบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนง.ปลัด 

รวม   ๑๐  โครงการ - - ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๔ 



 
 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กิจกรรมสํงเสริม 
การเทิดทูนสถาบัน 
 
 

-เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-การจัดงานกิจกรรม
เป็นไปอยํางสมพระ
เกียรต ิ
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการสนับสนุนสํงเสริม
กิจกรรมศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ  อบต. 

-เพื่อจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ  ของ 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับ  อบต. 

หมูํที่  ๑ – ๑๑  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความรัก
ความสามัคค ี
-ประชาชนแสดงออก 
ถึงความจงรักภักดีเปน็
หนึ่งเดียวกัน 
 

สนง.ปลัด 

รวม  ๒   โครงการ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๕ 



 
 
๕.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้งศูนย์
อินเตอร์เนต็ชุมชน 
 
 

-เพื่อให๎เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดร๎ับบริการ 
ด๎านอินเตอรเ์น็ตในการ
ค๎นคว๎าหาข๎อมูลและการ
ติดตํอสื่อสาร 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑  - ๑๑๐,๐๐๐ - - -จ านวนอินเตอร์
ชุมชนที่จัดตั้ง 

-เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชนไดร๎ับบริการ
ด๎านอินเตอรเ์น็ต 
อยํางทั่วถึง 
 
 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการปรับปรุง 
ศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบล 

-เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบลให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 

- ๕๐,๐๐๐ - - -จ านวนศูนย์
อินเตอร์ที่ได๎รับ
การปรับปรุง
พัฒนา 
 

-มีศูนย์อินเตอรเ์น็ต 
ที่มีมาตรฐาน   
มีบริการที่ทันสมัย 

สนง.ปลัด 

รวม ๒   โครงการ - - - ๑๖๐,๐๐๐ - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๖ 



 
 
๕.๔  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานผู๎น าชุมชน
คณะผู๎บริหาร สมาชิก อบต.  
พนักงานสํวนต าบลและ   
พนักงานจ๎าง   
และศึกษาดูงาน 
 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู๎และ
ปรับเปลีย่นแนวความคดิให๎
ผู๎น าชุมชนคณะผู๎บริหาร 
สมาชิก  อบต.  พนักงาน
สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล 
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู๎น าชุมชน 
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  

พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง  

๑๐๐  คน 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -จ านวน 
ผู๎น าชุมชน 
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง   
ทีข่๎ารับการ
อบรม 

-ผู๎น าชุมชน 
คณะผู๎บริหาร  
สมาชิก  อบต.  
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง   
มีความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการท างานเป็นทีม
ในระดับองค์กร 
 

-เพือ่เพิ่มพูนความรู๎  และ
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานเป็นทีมในระดับ
องค์กร   
-เพื่อให๎เกิดความสามัคค ี
ในหมูํคณะ   
 
 

คณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 

๕๐  คน 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -จ านวน 
คณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง   
ทีเ่ข๎ารับการ
อบรม 

-คณะผูบ๎ริหาร  
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
ได๎รับความรู๎และ
พัฒนาด๎านการท างาน
เป็นทีมอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

๑๘๗ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมเสริมสรา๎ง
ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสํวน
รํวมของประชาชน 
 

-เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจระบอบ
ประชาธิปไตยและการม ี
สํวนรํวมของประชาชน 

อบรมประชาชน 
๕๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
ประชาชนท่ีเข๎า
รับการอบรม 

-ประชาชนมีเข๎าใจ
ระบบประชาธิปไตย
และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

สนง.ปลัด 

๔ โครงการอบรม
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ๎าง อบต. 
 
 

-เพื่อให๎คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎าง อบต. มีความรู๎และ
ปฏิบัติถูกต๎องตามระเบียบฯ 
-เพื่อเป็นการสํงเสรมิการ 
มีสํวนรํวมของประชาชน 
 

อบรมตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านที่เข๎ารํวมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อ 

จัดจ๎าง อบต. 
๕๐  คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวน
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 
อบต. ทีเ่ข๎ารับ
การอบรม 

-คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ๎าง อบต. มีความรู๎
และปฏิบตัิงานได๎
ถูกต๎องตามระเบียบฯ 
 
 

กองชําง 

๕ โครงการอบรมทบทวน
ความรู๎เกี่ยวกับการผลิต
น้ าประปา 

-เพื่อให๎ตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎านมีความรู๎และ
ปฏิบัติงานได๎ตามระเบียบ 

อบรมตัวแทนประชาคม
หมูํบ๎าน 
๕๐  คน 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนตัวแทน
ประชาคม
หมูํบ๎านทีเ่ข๎ารับ
การอบรม 

-การปฏิบัติงานเป็นไป
อยํางถูกต๎อง โปรํงใส 
-ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 
 

กองชําง 

 
 
 
 

๑๘๘ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน  และการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน  ต าบล 

-เพื่อใหป๎ระชาชนมีความรู๎
และสามารถจัดท าแผน
ชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีความรู๎
และมสีํวนรํวมในการ
จัดท าแผนชุมชน 
-สามารถแก๎ไขปัญหา
ได๎ตรงตามความ
ต๎องการของประชาชน 
 

สนง.ปลัด 

รวม ๖   โครงการ - - ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๙ 



 
 
๕.๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมคณะผู๎บริหาร  
พนักงานสํวนต าบล  
พนักงานจ๎าง 
 

-เพื่อเป็นการสํงเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงานและเพิ่มพนู
ความรู๎ใหค๎ณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 
 

คณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวนต าบล 
และพนักงานจ๎าง 

๕๐  คน 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวน 
คณะผู๎บริหาร   
พนักงานสํวน
ต าบลและ
พนักงานจ๎าง   
ทีเ่ข๎ารับการ
อบรม 
 

-คณะผูบ๎ริหาร  
พนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง 
ได๎รับความรู๎และ
พัฒนาด๎านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

รวม ๑   โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๐ 



 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงและอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็ง 
   และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
๖.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและสํงเสรมิ
การเรยีนการสอน
ภาษาตํางประเทศ 
สูํอาเซียน 

-เพื่อให๎เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได๎รับความรู๎  
ได๎ฝึกทักษะด๎านการสื่อสาร
ภาษาตํางประเทศ 
-เพื่อเตรียมความพร๎อม 
สูํ AEC 
 

อบรมเด็ก เยาวชน  
และประชาชน 

๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข๎า
รับการอบรม 

-เด็ก เยาวชน  และ 
ประชาชน ได๎รบั
ความรู๎  ไดฝ๎ึกทักษะ
ด๎านการสื่อสาร
ภาษาตํางประเทศ 
-สามารถติดตํอสื่อสาร
กันได๎อยํางมีความ
เข๎าใจ 
 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎  
สูํประชาคมอาเซียน 

-เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  ให๎มีความรู๎
และก๎าวสูปํระชาคมอาเซียน
อยํางมีศักยภาพ 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - -จ านวนสื่อ   
แหลํงเรียนรู ๎
ความรู๎ที่จัดท า 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  ได๎เรียนรู๎
ภาษาและสามารถ
ติดตํอสื่อสารกันได๎
อยํางมีความเข๎าใจ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

๑๙๑ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

-เพื่อให๎เด็กและเยาวชน 
ได๎รับความรู๎  ได๎ฝึกทักษะ
ด๎านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 

อบรมเด็กและเยาวชน  
๕๐  คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-เด็กและเยาวชน 
ได๎รับความรู๎  ได๎ฝึก
ทักษะด๎านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการอบรมพัฒนาผู๎น า
เยาวชนสูํประชาคมอาเซยีน 

-เพื่อให๎ผู๎น าเยาวชน 
ได๎รับความรู๎  ได๎รับการ
พัฒนาเตรียมความพร๎อม 
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 
 

อบรมผู๎น าเยาวชน 
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนผู๎น า
เยาวชนท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

-ผู๎น าเยาวชน  ไดร๎ับ
ความรู๎  ได๎พัฒนา
เตรียมความพร๎อมเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 
 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔   โครงการ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๒ 



 
 
๖.๒  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมและพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนสูํอาเซยีน 
 
 

-เพื่อใหส๎มาชิกกลุํมมีความรู๎
และผลิตมีสินคา๎ที่ได๎
มาตรฐาน  สามารถแขํงขัน
ได๎ในตลาดโลก 

หมูํที่  ๑ – ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นที ่
ด าเนินการ 

-สมาชิกกลุํมมีความรู๎
และสามารถผลติ
สินค๎าท่ีมีคณุภาพ   
มีมาตรฐาน   
แขํงขันได๎ 
 
 

สนง.ปลัด 

รวม ๑   โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๓ 



 
 

รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน  
หมูํท่ี ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓)                      

-เพื่อขยายเขตไฟฟูา
ครัวเรือนให๎ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 
 

สายไปล าห๎วยขุมปูน ๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - -จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาครัวเรือน 

-ประชาชนมี
ไฟฟูาใชอ๎ยําง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง ส านักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๒ โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาค   

-เพื่อให๎ประชาชน 
มีน้ าท่ีสะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ 

หมูํท่ี  ๑ - ๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - -จ านวนหมูํบ๎าน 
ท่ีท าการขยายเขต
ประปาภูมภิาค 

-มีน้ าท่ีสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง ส านักงาน 
การประปา 
สํวนภูมิภาค 
อ าเภอพล 

๓ โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาแรงสูง
และหม๎อแปลง  
อบต.เพ็กใหญํ 

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาแรงสูงและ 
หม๎อแปลง 
 

ท่ีท าการ  
อบต.เพ็กใหญํ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 - - -จ านวนระบบ
ไฟฟูาท่ีมีการ
ปรับปรุง 

-มีไฟฟูาใช๎
เพียงพอตํอ
ภารกิจงานและ
บริการประชาชน 

กองชําง ส านักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอพล 

 

 

๑๙๔ 

แบบ  ผ.๐๒ 



 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาภายใน
ส านักงาน อบต. 
เพ็กใหญํ 
 

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาภายใน
ส านักงาน 
 

ท่ีท าการ 
อบต.เพ็กใหญํ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - -จ านวนระบบ
ไฟฟูาท่ีมีการ
ปรับปรุง 

-มีไฟฟูาใช๎
เพยีงพอตํอ
ภารกิจงาน 
และบริการ
ประชาชน 

กองชําง ส านักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า  
และไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะ 

-เพื่อขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า และไฟฟูาแสง
สวํางสาธารณะใน
ถนนซอกซอยหมูํบ๎าน
ในต าบลเพ็กใหญํ 
 

หมูํท่ี  ๑ - ๑๑ ๖๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - -จ านวนการขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า 
และไฟฟูา 
แสงสวําง 

-ประชาชนมี
ไฟฟูาใชอ๎ยําง
ท่ัวถึงและ
เพียงพอ  

กองชําง ส านักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอพล 

๖ โครงการขยายเขต
ไฟฟูาการเกษตร 

-เพื่อขยายเขตไฟฟูา
การเกษตรให๎
เกษตรกรมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

หมูํท่ี  ๑ - ๑๑ ๖๐๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

- - - -จ านวนขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 

-เกษตรกรมีไฟฟูา
ใชอ๎ยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองชําง ส านักงานการ
ไฟฟูาสํวนภูมิภาค 

อ าเภอพล 

รวม  ๖  โครงการ - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๕ 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ๖.การเสริมสร๎างสุขภาวะ   
   ๗.การเสริมสร๎างทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.๑  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหาร
กลางวัน                      

-เพื่อให๎เด็กนักเรียน 
มีอาหารกลางวัน 
รับประทาน 

-เด็กในโรงเรียน ๔๐๐ คน
คนละ ๒๐ บาท  ๒๖๐ วัน 
-เด็กใน ศพด. ๙๐ คน 
คนละ ๒๐ บาท  ๒๘๐ วัน 
 
 

๒,๕๘๔,๐๐๐ 
 

๒,๕๘๔,๐๐๐ ๒,๕๘๔,๐๐๐ ๒,๕๘๔,๐๐๐ -จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

-เด็กนักเรียน
ไดร๎ับประทาน
อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 
และ ศพด. 

๒ โครงการอาหารเสริม 
(นม)              

-เพื่อให๎เด็กนักเรียน 
มีอาหารเสริม (นม) 
ดื่ม 

-เด็กในโรงเรียน ๔๐๐ คน 
คนละ ๘ บาท ๒๖๐ วัน 
-เด็กใน ศพด. ๙๐  คน 
คนละ ๘ บาท ๒๘๐ วัน 
 
 

๑,๐๓๓,๖๐๐ ๑,๐๓๓,๖๐๐ ๑,๐๓๓,๖๐๐ ๑,๐๓๓,๖๐๐ -จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได๎ 
ดื่มนม 

-เด็กนักเรียนได๎
ดื่มนม 

กองการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 
และ ศพด. 

 
 
 
 
 

๑๙๖ 



 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ี  
๑  เพ็กใหญํลอมคอม
ตามโครงการเข๎าคําย
พักแรมแบบบูรณา
การลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญ 
 

-เพื่อสํงเสริมความ 
มีระเบียบวินัยเกิด
ความรักความสามัคคี
ในหมูํคณะให๎แกํเด็ก
นักเรียน 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-เด็กนักเรียนมี
ความรู๎และ
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ 

กองการศึกษา ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาท่ี  ๑  
เพ็กใหญํ 
ลอมคอม 

๔ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ต าบลเพ็กใหญํตาม
โครงการคํายวิชา
การบูรณาการ  ๘ 
กลุํมสาระ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 

-เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ให๎แกํเด็ก
นักเรียนสามารถสอบ
เข๎าแขํงขันในระดับสูง
ขึ้นได๎ 

จ านวน ๑  ครั้ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-เด็กนักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู๎
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 

รวม ๔   โครงการ - - ๓,๗๒๗,๖๐๐ ๓,๗๒๗,๖๐๐ ๓,๗๒๗,๖๐๐ ๓,๗๒๗,๖๐๐ - - - - 

 
 
 
 
 
 

๑๙๗ 



 
๒.๒  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุน
คณะกรรมการ 
อสม.ประจ าหมูํบ๎าน 

-เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

หมูํท่ี  ๑ – ๑๑  ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ -จ านวนพื้นท่ี 
ด าเนินการ 

-บุคลากรด๎าน
สาธารณสุข 
มีการพัฒนา
ศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน 
-ประชาชนได๎รับ
บริการ
สาธารณสุข
พื้นฐาน 

สนง.ปลัด คณะกรรมการ 
อสม.ประจ า

หมูํบ๎าน 

๒ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ต าบลเพ็กใหญํตาม
โครงการจัดท าระบบ
ผลิตน้ าสะอาดส าหรับ
เด็กนักเรียน 
 

-เพื่อมีน้ าท่ีสะอาด
และปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน 
 
 

โรงเรียน  ๕  แหํง ๔๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นท่ี 
ด าเนินการ 

-เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง  
ปราศจากโรค 
 

กองชําง 
สนง.ปลัด 

โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 

รวม ๒  โครงการ - - ๕๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ - - - - 
 
 
 
 
 
 

๑๙๘ 



 
๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการรํวมใจ
ต๎านภัยเอดส์เฉลิม 
พระเกียรติ 
 
 

-เพื่อสร๎างเครือขําย
ชํวยเหลือทางสังคม 
แกํผู๎ปุวยโรคเอดส์ 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-ผู๎ปุวยโรคเอดส์
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

สนง.ปลัด ท่ีท าการปกครอง 
อ.พล   

๒ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการกิจการ
กาชาดอ าเภอพล 
 
 

-เพื่อบรรเทาทุกข์  
ชํวยเหลือราษฎร
ยากไร๎หรือด๎อยโอกาส 
 

จ านวน ๑ ครั้ง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-ราษฎรยากไร๎
หรือด๎อยโอกาส
ได๎รับการ 
ชํวยเหลือ 

สนง.ปลัด ท่ีท าการปกครอง 
อ.พล   

รวม ๒  โครงการ - - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๙ 



 
 
๒.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ต าบลเพ็กใหญํตาม
โครงการจัดการ
แขํงขันกีฬานักเรียน 

-เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกาย
อยํางตํอเนื่อง 
 

โรงเรียน  ๖  แหํง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นท่ี
ด าเนินการ 

-เด็กนักเรียนได๎
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกาย 
-มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
-หํางไกลจาก 
ยาเสพติด 
 

กองการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 

๒ อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ในเขตต าบลเพ็กใหญํ
ตามโครงการสํงเสริม
ดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยพื้นบ๎าน 
 

-เพือ่ปลูกจิตส านึก
และพัฒนาสมรรถนะ
ทางด๎านดนตรี
นาฏศิลป์ไทยให๎แกํ
นักเรียน 
 

จ านวน ๑  ครั้ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-นักเรียนมีความ
รักและสามารถ
เลํนดนตรี  
นาฏศิลป์ไทยได๎ 
 

กองการศึกษา โรงเรียน
ประถมศึกษาใน

เขตต าบล 

รวม ๒  โครงการ - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - - - 
 
 

 

 

 

 

 

๒๐๐ 



 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๓.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
๔.ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูํบ๎านตามโครงการ
จัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน 
 

-เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 
-เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

หมูํท่ี  ๑ – ๑๑  
 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ -จ านวนพื้นท่ี 
ด าเนินการ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
 

สนง.ปลัด คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

๒ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.พล   
ตามโครงการของ 
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะ 
ยาเสพติดอ าเภอ 
(ศป.ปส. อ.พล)  
 

-เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-การแพรํระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

สนง.ปลัด ท่ีท าการปกครอง 
อ.พล   

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๑ 



 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง จ.ขอนแกํน  
ตามโครงการของศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผํนดินเอาชนะ 
ยาเสพติดจังหวัด 
(ศป.ปส. จ.ขอนแกํน) 
 

-เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันปราบปราม 
ยาเสพติด 

จ านวน  ๑  ครั้ง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-การแพรํระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

สนง.ปลัด ท่ีท าการปกครอง 
จ.ขอนแกํน   

รวม ๓  โครงการ - - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๒ 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๘.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุน อปท.  ตาม
โครงการของศูนย์
ข๎อมูลขําวสารการ
จัดซ้ือจัดจ๎างระดับ
อ าเภอ 
 

-เพื่ออุดหนุนศูนย์
ข๎อมูลขําวสารการ
จัดซ้ือจัดจ๎างของ 
อปท. 
 

จ านวน  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารมีการ
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 

อุดหนุน อปท.  
ตามโครงการของ
ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารการจัดซ้ือ
จัดจ๎างระดับ
อ าเภอ 
 

สนง.ปลัด อบต.โคกสงํา 

รวม ๑  โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๓ 



 

 

 
๕.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ.พล  
ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีตํางๆ 

-เพื่อให๎การจัดงาน
เป็นไปอยํางสม 
พระเกียรติ 

จ านวน  ๑ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -จ านวนครั้ง 
ท่ีด าเนินการ 

-การจัดงานรัฐพิธี
ตํางๆเป็นไปอยําง
สมพระเกียรติ 
-ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
 

สนง.ปลัด ท่ีท าการปกครอง 
อ.พล 

รวม ๑  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๔ 



 
 

รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑.การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก อสร้าง 
ถนน  คสล.  หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑)                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านสระบัวไปเชื่อม
ต าบลเกาํง้ิว ขนาดกว๎าง 

๕ ม. X ๑,๔๓๐ ม. 

๓,๙๓๒,๕๐๐ - - - -จ านวนถนน  คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)                         

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านยานางไปเชื่อม
ต าบลลอมคอม ขนาดกว๎าง 

๖ ม. X ยาว ๑,๑๘๐ ม. 

๔,๖๐๒,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒)    
                        

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านโนนแตไ๎ปถึง 
บ๎านทํุงแค  ขนาดกว๎าง 

๖ ม. X ๔,๓๔๐ ม. 

๑๖,๙๒๖,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

 

 

๒๐๕ 

แบบ  ผ.๐๓ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎าง 
ถนน คสล. หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)  

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านโคกกลางไปถึง 
บ๎านทํุงแค ขนาดกว๎าง 

๕ ม. X ๓,๗๓๐ ม. 

๑๐,๒๕๗,๕๐๐ - - - -จ านวนถนน คสล. 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๕ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง  หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗)         
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านโคกกลาง 
ไปเชื่อมต าบลลอมคอม 

ขนาดกว๎าง ๖ ม.  
 X ๑,๕๐๐ ม. 

๒๕,๘๕๐,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๖ โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙)  
 

-เพื่อให๎ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มา ได๎สะดวก 

จากบ๎านทํุงแคไปถึง 
บ๎านโคกกลาง ขนาดกว๎าง 

๖ ม. X ๓,๗๓๐ ม. 

๑๔,๕๔๗,๐๐๐ - - - -จ านวนถนนลาดยาง 
ที่กํอสร๎าง 

-มีถนนท่ีสามารถให๎
ประชาชนใช๎สัญจร 
ไป-มาได๎สะดวก 

กองชําง 

๗ โครงการกํอสร๎าง 
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐)                         

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

ระบบประปาผิวดิน 
ขนาดใหญ ํ

จ านวน  ๑  แหํง 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๖ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการกํอสร๎าง 
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑)                         

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

ระบบประปาผิวดิน 
ขนาดใหญ ํ

จ านวน  ๑  แหํง 
 

๓,๒๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนระบบประปา
หมูํบ๎านที่กํอสร๎าง 

-ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎างการ
จัดท าวางระบบประปา
ระดับต าบล  

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า 
ที่สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

โดยวางระบบสํงน้ าจาก 
ทุํงพึงพืดให๎กระจาย 
ไปทุกหมูํบ๎าน  หมูํที่  

๑ – ๑๑  ต าบลเพ็กใหญ ํ
พร๎อมโรงสบู   

จ านวน  ๑  แหํง 

๔๖,๐๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนการจัดวาง
ระบบสํงน้ าท่ีกํอสร๎าง 

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๐ โครงการกํอสร๎าง 
สถานีสูบน้ า 

-เพื่อสูบน้ าสํงไปยังสระน้ า 
ผลิตประปาหมูํบ๎าน 
หมูํที่  ๑ – ๑๑ 
 

บริเวณทุํงพึงพืด 
จ านวน  ๑  แหํง 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสถานีสูบน้ า 
ที่กํอสร๎าง 

-มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

รวม ๑๐   โครงการ - - ๑๓๐,๕๑๕,๐๐๐    - - - 
 

 

 

 

 

 

๒๐๗ 



 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
   ๕.การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอก 
สระดอนหมาในพร๎อม 
วางทํอสํงน้ า  หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๘๐ ม. X ยาว  
๒๐๐ ม. X ลึก ๓ ม. 

จ านวน ๑  แหงํ 

๑,๙๖๒,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๒ โครงการขุดลอก 
สระวดัปทุมวัน หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๕๐ ม. X ยาว  
๑๒๐ ม. X ลึก ๓ ม. 

จ านวน ๑  แหงํ 

๗๓๕,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข ล าห๎วย 
หลุบมํวง  หมูํที่ ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๒๐ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังข๎างสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๔๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๘ 



 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยทางควาย   
หมูํที่  ๑ 
(แผนชุมชน ม.๑) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว  
๑,๐๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๙๘๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร 

กองชําง 

๕ โครงการขุดลอกสระเย็น  
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๖๐ ม. X ยาว  
๒๐๐ ม. ลึกเฉลีย่จากพื้น

เดิม ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๖ โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยหิน  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. X ยาว  
๑,๕๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๘๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๗ โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว  
๒,๐๐๐ ม.  

ลกึเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๙๖๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

๒๐๙ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการจ๎างเหมา 
วางทํอสํงน้ าดิบ 
หมูํที่  ๒ 
(แผนชุมชน ม.๒) 
 

-เพื่อให๎มีทํอสํงน้ าดิบ            
และกักเก็บในแหลํงน้ า                    
สาธารณะของหมูํบ๎าน 

ทํอระบายน้ า คสล. ขนาด               
    ๐.๒๐ ม. จ านวน ๒ สาย 
๑.จากล าห๎วยวังเวินตอนลําง
บริเวณนานายเกรียง 
ถึงหน๎าวัดโนนแทํนพระ 
ลงสระเย็น ระยะทางยาว 
๕๕๒ ม. 
๒.จากล าห๎วยสีดอไปถึง 
สระเย็น ระยะทางยาว  
๕๗๐ ม. 

 
 

๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ 

- - - -จ านวนพื้นที่        
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๙ โครงการขุดลอกล าห๎วย 
ขุมปูน  หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว  
๒,๐๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๙๖๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรทีอ่ยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๐ โครงการขุดลอกสระแก   
หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๓๐ ม. X  
ยาว  ๔๕ ม. 

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๑.๕ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

๒๑๐ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการขุดสระน้ า
สาธารณะประโยชน์  
หมูํที่  ๓ 
(แผนชุมชน ม.๓) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๓๐ ม. X ยาว  
๑๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๑.๕ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑๘๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๑๒ โครงการขุดลอกสระแก   
หมูํที่  ๔ 
(แผนชุมชน ม.๔) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๒๐ ม. X ยาว ๓๕ ม.  
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 

จ านวน ๑  แหํง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๑๓ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมฝายกั้นน้ า มข  
ล าห๎วยหนองไผ ํ  
หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๕ ม. X ยาว ๒๐ ม.  
จ านวน ๑  แหํง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๔ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข ล าห๎วย
วังเวินตอนลําง หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังข๎างสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

 

 

 

 

 

๒๑๑ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.  
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๕ 
(แผนชุมชน ม.๕) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ จ านวน  
๔ ชํอง กว๎าง ๔ ม. 
จ านวน  ๑  แหํง 

 

๔๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 
คสล. ที่กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๖ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข  ล าห๎วย
หนองแซง  หมูํที่  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังขา๎งสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๑๗ โครงการขุดลอก 
สระใหมํ  หมูํท่ี  ๖ 
(แผนชุมชน ม.๖) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 
 

กว๎าง ๒๐ ม. X ยาว ๔๘ ม.  
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 

จ านวน ๑  แหํง 

๙๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๑๘ โครงการขุดลอกสระแก   
หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 
 

กว๎าง ๖๐ ม. X ยาว  
๑๑๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๑.๕ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๔๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

๒๑๒ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดลอก 
สระร๎อยด ีหมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๘๕ ม. X ยาว  
๑๒๕ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๘๓๕,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๒๐ โครงการขุดลอกล าห๎วย 
ทางควาย  หมูํที่  ๗ 
(แผนชุมชน ม.๗) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว  
๑,๒๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๑๗๗,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒๑ โครงการขุดลอก 
หนองผักทํอ  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพยีงพอ 

กว๎าง ๙๐ ม. X ยาว  
๒๑๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๕๔๕,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๒๒ โครงการขุดลอกล าห๎วย
อุปฮาดถึงหนองผักทํอ   
หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๑๕ ม. X ยาว  
๔๗๐ ม. X ลึก ๓ ม. 

จ านวน ๑  แหํง 

๔๘๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

 
 
 

๒๑๓ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข  ล าห๎วย
อุปฮาด  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังข๎างสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒๔ โครงการขุดลอก 
หนองช๎างตาย  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว ๔๐ ม.  
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 

จ านวน ๑  แหํง 

๕๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๒๕ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.  
ล าห๎วยอุปฮาด  หมูํที่  ๘ 
(แผนชุมชน ม.๘) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ จ านวน  
๔ ชํอง กว๎าง ๔ ม. 
จ านวน  ๑  แหํง 

 

๔๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 
คสล. ที่กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํงกัก
เก็บน้ าเพื่อท า
การเกษตร  

กองชําง 

๒๖ โครงการขุดลอก 
ทุํงพึงพืด  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙,) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๑๒๐ ม. X ยาว 
๑,๑๘๐  ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑๗,๓๓๖,๐๐๐ - - - -จ านวนพื้นที ่
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 
 
 
 

๒๑๔ 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข  ล าห๎วย 
ทุมเชือก  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 

-เพื่อใหม๎ีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังข๎างสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒๘ โครงการขุดลอกล าห๎วย 
ทางควาย  หมูํที่  ๙ 
(แผนชุมชน ม.๙) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. X ยาว  
๕๘๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒.๕ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๒๙ โครงการขุดลอก 
หนองโก  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๒๕ ม. X ยาว  
๒๒๕ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒.๕ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๕๗๔,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๓๐ โครงการขุดลอก 
หนองแก  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๔๕ ม. X ยาว  
๑๐๕ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๘๖,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพยีงพอ 

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

๒๑๕ 



 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการขุดลอก 
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๑๕ ม. X ยาว  
๒,๓๐๐ ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๑,๕๘๙,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๓๒ โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมฝายกั้นน้ า มข  
ล าห๎วยสีดอ  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๕ ม. X ยาว ๒๐ ม.  
จ านวน ๑  แหํง 

๑๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่ปรับปรุงซํอมแซม 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๓๓ โครงการจ๎างเหมา 
วางทํอระบายน้ า 
พร๎อมบํอพัก  หมูํที่  ๑๐ 
(แผนชุมชน ม.๑๐) 

-เพื่อให๎มีทํอระบายน้ า                
สํงน้ ากักเก็บในแหลํงน้ า                    
สาธารณะของหมูํบ๎าน 

จากหนองโกไปถึงสระเย็น 
ระยะทางยาว  ๓๕๔ ม. 

บํอพัก  ๓๓ บํอ 

๗๖๐,๐๐๐ - - - -จ านวนพืน้ท่ี        
ด าเนินการ 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

๓๔ โครงการขุดลอก 
สระวดัปุสรุิยาเย็น   
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อมีแหลํงกักเก็บน้ า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง ๖๐ ม. X ยาว ๙๕  ม.  
ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 

จ านวน ๑  แหํง 
 

๔๖๐,๐๐๐ - - - -จ านวนสระน้ า 
ที่ขุดลอก 

-ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

 

 

 

 

๒๑๖ 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการขุดลอกล าห๎วย
วังเวินตอนบน   
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๒ ม. X ยาว  
๑,๒๗๐  ม.  

ลึกเฉลีย่จากพื้นเดมิ ๒ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

 

๗๐๐,๐๐๐ - - - -จ านวนล าห๎วย 
ที่ขุดลอก 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๓๖ โครงการกํอสร๎าง 
ทํอเหลี่ยม คสล.  
ล าห๎วยขุมปูนตอนลําง 
หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ จ านวน  
๔ ชํอง กว๎าง ๔ ม. 
จ านวน  ๑  แหํง 

 

๔๓๐,๐๐๐ - - - -จ านวนทํอเหลี่ยม 
คสล. ที่กํอสร๎าง 
 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

๓๗ โครงการกํอสร๎าง 
ฝายกั้นน้ า มข  ล าห๎วย 
โนนพะยอม   หมูํที่  ๑๑ 
(แผนชุมชน ม.๑๑) 
 

-เพื่อให๎มีแหลํงกักเก็บน้ า
เพื่อการเกษตร 

กว๎าง ๑๕ ม. สันฝายสูง  
๒.๕๐ ม. ผนังข๎างสูง  

๓.๕๐ ม. 
จ านวน ๑  แหํง 

๓๔๐,๐๐๐ - - - -จ านวนฝายกั้นน้ า มข  
ที่กํอสร๎าง 

-เกษตรกรที่อยูํใน
พื้นที่ล าห๎วยมีแหลํง 
กักเก็บน้ าเพื่อ 
ท าการเกษตร  

กองชําง 

รวม ๓๗   โครงการ - - ๔๑,๓๘๖,๐๐๐     - - - 
 

 

 

 

 

 

 

๒๑๗ 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสาร 
ในส านักงานปลัด อบต. 
 

ตู๎เหล็ก ๒ บาน จ านวน  
๓ ตู๎ (๑ ตูต๎ํอปี) 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๐ สป. 

๒  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับงานประมวลผล
และเก็บข๎อมลูใน
ส านักงานปลัด อบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไมํน๎อยกวํา 
๑๘.๕ นิ้ว จ านวน ๔ 
เครื่อง (๑ เครื่องตํอปี) 
 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ สป. 

๓  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับงานประมวลผล
และเก็บข๎อมลูใน
ส านักงานปลัด อบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 
 

๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สป. 

 

 
 
 
 
 

๒๑๘ 

แบบ  ผ.๐๘ 



 
 
  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับห๎องประชุมสภา 
อบต. การรับรองและ 
การต๎อนรับ 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสํวน ชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
จ านวน ๒ เครื่อง 

๔๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สป. 

๕  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสาร 
ในกองคลัง 

ตู๎เหล็ก ๒ บาน  จ านวน 
๔ ตู๎ (๑ ตูต๎ํอปี) 
 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ กองคลัง 

๖  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสาร 
ในกองคลัง 

ตู๎เหล็ก ๔ ลิ้นชัก  จ านวน 
๑ ตู๎  
 

๗,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ กองคลัง 

๗  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับงานประมวลผล
และเก็บข๎อมลูในกองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองคลัง 

๘  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสารข๎อมลู
ขําวสารและบริการ
ประชาชน 

เครื่องเสยีง พร๎อมอุปกรณ์
จ านวน ๑ ชุด 

๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สป. 

 

 

 

 

๒๑๙ 



 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ส าหรับการประชุมสภา 
อบต. การต๎อนรับและ
บริการประชาชน 
 

เครื่องเสยีง พร๎อมอุปกรณ์
จ านวน ๑ ระบบ 

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สป. 

๑๐  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว ส าหรับปรับภมูิทัศน ์
ในที่ท าการ อบต. 

เครื่องตัดแตํงพํุมไม ๎
ขนาด ๒๒ นิ้ว  จ านวน  
๑ เครื่อง 
 

๑๐,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ สป. 

๑๑ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ ส าหรับประสานงาน 
และตดิตํอราชการ 
งานกู๎ชีพก๎ูภัย 

เครื่องรับสํงวิทยุ  
ชนิดประจ าที่  ขนาด ๑๐ 
วัตต์  จ านวน ๑ เครื่อง 
 

๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สป. 

๑๒  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสํง 

ส าหรับบริการประชาชน
การปูองกันและบรรเทา 
การเกิดอัคคภีัยและ 
การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  
๖ ตัน ๖ ล๎อ  ปริมาตร 
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา  
๖,๐๐๐ ซีซีแบบบรรทุกน้ า
จ านวน ๑ คัน 

๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ สป. 

 

 

 

 

 

๒๒๐ 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ส าหรับเก็บบันทึกภาพ 
ในกองการศึกษาฯ 

กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ 
ล๎านพิกเซล  จ านวน ๑ ตัว 
 

๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง
การศึกษา 

๑๔  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

โทรทัศน์ แอล อี ด ี
(LED TV) ขนาด ๕๐ นิ้ว 
จ านวน ๓ เครื่อง  
(๑ เครื่องตํอปี) 
 

๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๐ กอง
การศึกษา 

๑๕  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

ถังน้ า แบบสเตนเลส 
ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร 
จ านวน ๒ ใบ 
 

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง
การศึกษา 

๑๖  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 

พัดลมตดิผนัง ขนาด  
๑๘ นิ้ว จ านวน ๔ ตัว 
 

๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒๑ 



 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสํง 

ส าหรับบริการประชาชน
ผู๎ปุวย บาดเจ็บฉุกเฉิน 
งานกู๎ชีพก๎ูภัย 

รถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ) ปรมิาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
๒,๔๐๐ ซีซี จ านวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ สป. 

๑๘ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสํง 

ส าหรับบริการประชาชน
ในการจัดการขยะ 
ให๎เป็นระบบ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  
๖ ตัน ๖ ล๎อ  ปริมาตร 
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา  
๖,๐๐๐ ซีซี  แบบเปิดข๎าง
เทท๎าย จ านวน ๑ คัน 

๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ ๐ ๐ สป. 

๑๙  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ส าหรับงานประมวลผล
และเก็บข๎อมลูในกองชําง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จอขนาดไมํน๎อยกวํา 
๑๘.๕ นิ้ว จ านวน ๑ 
เครื่อง  

๑๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๐  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ส าหรับงานประมวลผล
และเก็บข๎อมลูในกองชําง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 
 

๒๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

 

 

 

 

๒๒๒ 



 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ส าหรับใช๎ในส านักงาน 
 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๒  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับเก็บเอกสาร 
ในกองชําง 

ตู๎เหล็ก ๒ บาน  จ านวน 
๒ ตู๎  
 

๑๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๓  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับใช๎ในส านักงาน 
 

โต๏ะท างาน  จ านวน ๑ ตัว ๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๔  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ส าหรับใช๎ในส านักงาน 
 

เก๎าอี้ท างาน จ านวน ๑ ตัว ๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๕ แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ส าหรับระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๓ 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 
๓ แรงม๎า จ านวน ๔ ตัว 

๐ ๖๘,๐๐๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๖  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ส าหรับระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๗ 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 
๓ แรงม๎า จ านวน ๔ ตัว 

๐ ๖๘,๐๐๐ ๐ ๐ กองชําง 

 

 

 

 

 

๒๒๓ 



 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ส าหรับระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ ๑๐ 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง 
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 
๓ แรงม๎า จ านวน ๔ ตัว 

๖๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๘  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ส าหรับบํอบาดาลภายใน
ต าบลเพ็กใหญ ํ

เครื่องสูบน้ า แบบจุมํ  
ขนาด ๒ แรงม๎า จ านวน 
๑ ตัว 

๑๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๒๙  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ส าหรับวดัระยะทาง 
งานในกองชําง 

เทปวัดระยะสเตนเลส 
ความยาว ๕๐ เมตร 
จ านวน ๑ อัน 

๔,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๓๐  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ส าหรับวดัระยะทาง 
งานในกองชําง 

ล๎อวัดระยะทาง  จ านวน 
๑ เครื่อง 

๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๓๑  ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ส าหรับวดัระยะทาง 
งานในกองชําง 

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๙,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ กองชําง 

๓๒ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ส าหรับเฝูาระวังเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภายใน
ต าบล จ านวน ๑๐ ตัว 
พร๎อมอุปกรณ ์

กล๎องวงจรปิด  
จ านวน ๑๐ ตัว  
พร๎อมอุปกรณ ์

๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ กองชําง 

รวม ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๖,๐๑๓,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐ - 
 

 
 
 

๒๒๔ 



 
 

ส่วนที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามค าสั่งองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํที่  ๓๕๗/๒๕๕๘  เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํเพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วํา
ด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๘ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   ประกอบด๎วย 
๑.นางสุภาวด ี  สายหยุด สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญํ ม.๕                กรรมการ 
๒.นายวิเชียร  ทาซ๎าย  สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญํ ม.๘                กรรมการ 
๓.นายสมาน  พรรณา  สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญํ ม.๑๑                กรรมการ 
๔.นายสุนทร  สิริอัต  ผู๎แทนประชาคม ม.๙                 กรรมการ 
๕.นายมนตรี  ศรีอัครวิเนต ผู๎แทนประชาคม ม.๑๑                 กรรมการ 
๖.นายประมวล  ไชยแสงบุญ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว     กรรมการ 
๗.นายประดิษฐ์  ใจซื่อ  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านโคกกลางประชาสรรค์          กรรมการ 
๘.นางแพทอง  มิเถาวัลย์ รองปลัด อบต.เพ็กใหญํ                  กรรมการ 
๙.น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการ 
๑๐.นายค าบุํน  พิมพ์ท ามา ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ม.๒                  กรรมการ 
๑๑.นายขวัญชัย  แพงค าแหง ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ม.๑        กรรมการ 
 

เพ่ือปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๘  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ   เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงแตํงตั้งประธานคณะกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน            ต าบลเพ็กใหญํ    
ประกอบด๎วย 
๑.นายวิเชียร  ทาซ๎าย        ประธานสภา อบต.เพ็กใหญํ       ประธานคณะกรรมการ 
๒.น.ส.ชัญญากาญจน์ จิตแสง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                เลขานุการคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๑.๑  อ านาจหน๎าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอ
ตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิด
ประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี (๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๑.๒  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ขั้นตอนที่ ๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นรํวมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห๎วงเวลา 
ขั้นตอนที่ ๒  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ ๓  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น อาจให๎ความเห็นหรือข๎อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผล  ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัดพร๎อมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
 ๑.๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี ส าหรับยุทธศาสตร์ 
(๑) องค์ประกอบ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลโดยน าเสนอดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
-แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓.ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย ๖๕ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๕) 
๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๘ แผนงาน (๕) 
๓.๙ ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม ๑๐๐ 
(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๑.ข๎อมูลสภาพทั่วไปและ
ข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของ
หมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํงน้ า 
ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การ
ปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน
ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและชํวงอายุ และ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 



๒๒๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

 (๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน  
การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและ
แหลํงน้ า) 

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า  
ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎
กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ  
รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๒)  

 
 
 



๒๓๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล๎องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบาย
ของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติและ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช๎ ผลของการบังคับใช๎ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎
ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตํางๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

 



๒๓๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

 (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค๎นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  
แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไขปัญหา  
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ
และการเบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํน สรุปสถานการณ์การพัฒนา  
การตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํน ผลท่ีได๎รับ/ผลที่ส าคัญ  
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 

 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(๒) สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๓) สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
และสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์ (๔) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให๎
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุ 
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละ
ประเด็นพันธกิจ 

(๖) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล๎องและสนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

(๗) ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะ
น าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

 
 



๒๓๓ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๓.๘ แผนงาน (๘) แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมั่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํ
การจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลําว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

(๙) ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๑๐) ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุํมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพ่ือน าไปสูํการจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๒.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ส าหรับโครงการ 
(๑) องค์ประกอบ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ
ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลโดยน าเสนอดังนี้ 
 

 
 



๒๓๔ 
 

-แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ 
๕.โครงการพัฒนา ประกอบด๎วย ๖๐ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณ 
ได๎ถูกต๎อง 

(๕) 

๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(๕) 

๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

(๕) 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๑.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

(๑) เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา
อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด๎านเศรษฐกิจ,ด๎านสังคม,ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

(๒.๑) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามา 
ใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไป
ตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํ จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไร สามารถอธิบายได๎ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
(๒.๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

๑๐  

๓.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

(๓.๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคตํางๆ มาใช๎เพ่ือวัดวํา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  
การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง
คงทน ถาวร  สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ 

๑๐  

 



๒๓๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

 วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
(๓.๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  

๔.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

(๔.๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ  
มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดกัน 
(๔.๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ  
ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

๑๐  

๕.โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอําน
แล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

 
 
 

 
 



๒๓๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 

(๒) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  
โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 

(๓) สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ี
ต๎องไปให๎ถึง เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้
จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการหากกลุํมเปูาหมาย
มีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมาย
หลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ป ี

(๔) โครงการสอดคล๎องกับ (๔.๑) ความมั่นคง (๔.๒) 
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๔.๓) การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔.๔) การสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(๔.๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม (๔.๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

(๕)  

 
 
 
 
 

 
 



๒๓๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ 

(๕) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๕.๑) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕.๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๕.๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕.๔) ยึดเปูาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕.๕) ยึดหลักการน าไปสูํการ
ปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอด
ไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํ
รายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ 
(๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการ
แผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ 

(๖) โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม
ท าน๎อยได๎มาก เชํน (๖.๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า
โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๖.๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการ
ขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และ
นวัตกรรม (๖.๓) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิต
สินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชํน ด๎านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(๗) โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวน
ใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไป
ด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 

(๘) เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือรํวม
ด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

(๙) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ ได๎แกํ (๙.๑) 
ความประหยัด (Economy) (๙.๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๙.๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๙.๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๙.๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(๑๐) การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎
สอดคล๎องกับโครงการ ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
ทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น  
มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได๎
ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวํา
หรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจํายในข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจํายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได๎ 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล๎องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวํา
จะได๎รับ 

(๑๑) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได๎ 
(measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (Effectiveness) 
ใช๎บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่
ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

(๑๒) ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได๎จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎อง
เทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑๒.๑)  
มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๑๒.๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได๎ (๑๒.๓) ระบุสิ่งที่ตอ๎งการ
ด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได๎ (๑๒.๔) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๑๒.๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕)  

(คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 
 ๒.๒  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
 (๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๑.๑ ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ 
๑.๒ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล๎อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) 
ความก๎าวหน๎า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)  
เป็นต๎น 
๑.๓ ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต๎องวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น ทั้งในระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด๎วย เพราะวํา
หมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หนํวยงานตํางๆ ล๎วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล๎อมภายใต๎สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกวําระบบปิดในปัจจุบัน 
 (๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมนผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต๎อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ
อยํางน๎อย ๒ ประการดังนี้ 
๒.๑ ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญํๆที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ (๑) ผู๎ เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล อันได๎แกํ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู๎รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท๎องถิ่น ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholders) ในท๎องถิ่นนั้นๆ (๒) เครื่องมือ อันได๎แกํ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งที่
ใช๎เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล (๓) กรรมวิธี อันได๎แกํ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล 
จะต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์ โครงการ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การพัฒนาท๎องถิ่น เอกสารการเบิกจํายงบประมาณ เชํน ถนน แมํน้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างตํางๆ 
กลุํมผลประโยชน์ตํางๆ เพ่ือตรวจดูวําด าเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได๎รับผลตามที่ตั้งไว๎หรือไมํ 
ทรัพย์สินตํางๆ มีอยูํจริงหรือไมํ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเชํนไร เป็นต๎น 
๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุํงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได๎อยํางตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได๎ (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา โดยการส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มี
ผู๎จัดท าไว๎แล๎ว หรืออาจเป็นข๎อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต๎องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต๎อง 

 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 
ด าเนินการในพ้ืนที่จากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เจ๎าหน๎าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นข๎อมูลที่มีอยูํตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต๎องการ ซึ่งศึกษาได๎โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได๎ 
 (๓) ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล   
 ก าหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประกอบด๎วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตํางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัด เชํน การทดสอบและการวัดโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต๎น 
๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันวํา ผู๎มีสํวน
เกีย่วข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต๎องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด๎วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง 
(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) ซึ่ง
คล๎ายๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง ไมํเครํงครัดในขั้นตอน 
๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไร
ขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่น ต๎องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) 
การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน (๒) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมูํบ๎าน/ชุมชนนั้นๆ 
๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู๎ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
ความต๎องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต๎องมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการ
ส ารวจ 
๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา 
แนวทางการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๑) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan& Norton   
(๓) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(๖) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods)  
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบตามข๎อ (๑) - (๑๐) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
-เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time)  
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไม ํ
-ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
-วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
-ผลกระทบ (Impact) 
-โครงสร๎างพื้นฐานได๎รับการพัฒนาดีขึ้น 
 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑  ผลกระทบน าไปสูํอนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 
-พัฒนาด๎านเศรษฐกิจสูํการเติมโตอยํางมีคุณภาพและอยํางยั่งยืน 
-พัฒนาความเข๎มแข็งภาคเกษตร 
-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

๔.๒  ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
-ควรกํอสร๎างบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎าตามซอยตํางๆ ให๎มากกวําเดิม และควรกํอสร๎างพนังกั้นน้ า 
เพ่ือปูองกันริมตลิ่งพังและบ๎านเรือนราษฎรไมํให๎ได๎รับความเสียหาย 
 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑. ท าให๎ภารกิจตํางๆของบุคลากรในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละคน แตํละส านัก/กอง มีความสอดคล๎องกัน 
ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน 
๒. สามารถท าให๎เปูาหมายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล๎องและ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ท าให๎วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
๔. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตํางๆ เกิดความประหยัด คุ๎มคํา ไมํเสียประโยชน์ 
๕. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให๎เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  
งานตํางๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได๎รับการบริการ 
๖. สามารถก าหนดมาตรการตํางๆ ส าหรับการปรับปรุงแก๎ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได๎ 
 


