






 

  
 

ส่วนที่ 1 
 

 
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์   เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยืนและวิสัยทัศน์  ในที่สุด 
 นอกจากนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ  กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะเวลาสามปีนั้น   
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ   
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรจัดท ำแผนฯ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์การจัดท าแผน 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนต าบลน าโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 

4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตและสามารถน ามาตรวจสอบ
แผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเพียงใด  เป็นไปในทิศทางใด 

5. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง  เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกัน 

6. เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการกิจกรรมการพัฒนา   เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ
เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 

7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

บทน ำ 



 

  
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขัน้ตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

 ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนสามปี   

ประโยชน์ของแผนพัฒนำสำมปี 
  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  มีแผนงาน/โครงการ
ตามความต้องการของประชาชน  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  ทั้งยังท าให้การพัฒนา
ในพ้ืนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  และท าให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า  อบต.จะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง  เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ  อบต.ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 

ขอบเขตกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  อยู่ในช่วงระยะเวลา  ปี พ.ศ. 2559 - 
2561  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  จ านวน  15  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 

  2.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

1) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา  ได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจ ากันด้าน
งบประมาณ  ประกอบกับต้องรับพ้ืนชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง  15  หมู ่บ้าน  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆให้หมดไปได้  แต่ความต้องการของประชาชนในด้านนี้มีจ านวนมาก  เช่น  การก่อสร้างปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  การขยายเขตไฟฟ้า  ระบบระบายน้ า  ระบบประปา ฯลฯ  ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทั ้งถึงตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงน าปัญหา  ความเดือดร้อนที่เคยเสนอมา  บรรจุเข้า
แผนพัฒนาสามปขีององคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีตอ่ไป 

 2) ด้ำนเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด  แต่ก่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี  พืชผลทางการเกษตรตกต่ า  ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน  ท าให้คนวางงานเพ่ิมมากขึ้น  ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  สนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมีการ
รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท าธุรกิจขนาดย่อม  สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปใน
อนาคต 

 3) ด้ำนกำรศึกษำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากร  เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชาชนเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  มีทางเลือกในการด าเนินชีวิตน้อยลง  
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ  ตลอด จนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ให้คงอยู่ตลอดไป 

 4) ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซ่ึงรัฐบาลก็ได้
ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี  หากไม่มีการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน  ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจ
ใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญ  โดยประชาชนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจ  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้การขุดลอกคลองระบายน้ า  ก าจัดวัชพืช   
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง  ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ  ปีงบประมำณ  2557 
 



 

  
 

 5) ด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน  ท าให้คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร  ขาดการป้องกัน  รักษา  และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ขาดโอกาสทาง 
การศึกษา  รวมทั้งสวัสดิการ กิจกรรมนันทนาการไม่เพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีการส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชรา  คนพิการ  สงเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อในต าบล   รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมไปพรอ้ม ๆ  กันเพ่ือให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 6) ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
 รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้านมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย  มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ  ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึง  
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ 
  จุดแข็ง  ( Strength - S ) 

  1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของต าบลตามลักษณะภูมิศาสตร์ท าให้
เป็นศูนย์กลางการประสานงานภายในต าบลเป็นอย่างดี 
  2. ชุมชนมีวิถีชีวิต  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

  3. หมู่บ้านนาบัว เป็นหมู่บ้านที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญในจังหวัดนครพนม 

  4. มีแหล่งน้ าที่มีศักยภาพพอเพียงในการส่งเสริม (ลุ่มน้ าก่ า) 
  จุดอ่อน  ( Weakness  - W ) 

  1. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในแต่ละต าแหน่ง 
  2. งบประมาณไม่พอเพียง  ไม่สามารถท าโครงการใหญ่ๆได ้
  3. ที่ทิ้งขยะก่อให้เกิดพาหะน าโรค  ได้แก่  แมลงวัน  ฯลฯ 
  4. ค่านิยมการพัฒนา  เน้นโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  เป็นหลัก 
  5. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเฉพาะกิจ  ไม่เข้มแข็ง 
  6. การวางแผนชุมชนขาดคุณภาพ 
  7. การป้องกัน  ปราบปรามยาเสพติดยังไม่เข้มแข็ง 
  โอกำส  ( Opportunity – O ) 
  1. ภารกิจถ่ายโอนช่วยสร้างงานและรายได้ให้ท้องถิ่น 
  2. ผลิตภัณฑ์ในต าบลได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 



 

  
 

  3. หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจถ่ายโอนเป็น
อย่างดี  ได้แก่  ส านักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์  ทางหลวงชนบท  การประปา  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  งานด้านสาธารณสุข  ฯลฯ 

  4. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  เช่น  ผ้าพ้ืนเมือง  สามารถส่งขายประเทศเพ่ือนบ้าน  สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน  
  ปัญหำอุปสรรค  ( Thieat – T ) 
  1. แผนการกระจายอ านาจยังมีข้ันตอนมาก  และไม่ชัดเจน 

  2. โครงสร้างของประชาชนในท้องถิ่นไม่เอ้ือต่อการพัฒนา  ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายระบบ
การเมือง  ระบบราชการ  และไม่เข้าใจข้อมูลข่าวสาร 
  3. กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  4. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบมาก  ท าให้การบริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัวและมีข้ันตอนมาก 

4. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองในระดับประเทศ ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า 
รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

5. ยุคโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น ความเอ้ืออาทรกัน เปลี่ยนแปลงไป  แทบ
ทุกอย่างคือการลงทุน แม้แต่ศาสนาที่ประชาชนพึ่งพาอาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

6. ปัญหายาเสพติด ลักขโมย ปล้นจี้ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2557 

ยุทธศำสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  ทางระบายน้ า  ไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.2 สายต้องน้อย- ถนนหลวง  งบประมาณ 90,000 บาท  
2.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.3 สายบ้านนายกัลมา – โรงเรียน งบประมาณ 166,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.4 สายบ้านนาม่วงท่า – นาม่วงทุ่ง งบประมาณ 78,000 บาท 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.4 สายบ้านนาม่วงท่า – ต้องน้อย งบประมาณ 88,000 บาท 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.10 สายหนองกกคูณ  งบประมาณ 128,000 บาท 
6.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.11 สายวัดป่า    งบประมาณ 65,420 บ 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.12 สายนายใฝ่รัก – นายรันตะนา งบประมาณ 93,360 บาท 
8.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.13 สายริมบัง   งบประมาณ 46,700 บาท 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสม. สาย ม.14 – นาสะเดา  งบประมาณ 46,700 บาท 
10.โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2   งบประมาณ 20,000 บาท 
11.โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.5   งบประมาณ 20,000 บาท 
12.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ม.6   
สายหน้าบ้านนายพวงมาลา – นายสุดใจ    งบประมาณ 93,200 บาท 
13.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.9   งบประมาณ 20,000 บาท 
14.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.12  งบประมาณ 20,000 บาท 
15.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.13  งบประมาร 20,000 บาท 
16.โครงการเสริมผิวถนนลูกรังถนน ม.15 สายนายจราคม – นายดัสกรงบประมาณ 38,000 บาท 
 



 

  
 

17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว ยู ม.1      
สายข้างบ้านนายทันสมัย – บ้านนายภานุพงษ์   งบประมาณ 93,200 บาท 
18.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล. ม.5     
สายหน้าบ้านลุงสมไพ – ข้างบ้านนายเกรียงไกร   งบประมาณ 148,000 บาท 
19.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล. ม.6  
สายข้างบ้านนายประดิษฐ์-นายบุญรัตน์    งบประมาณ 65,420 บาท 
20.โครงการก่อสร้างระบายน้ ารูปตัว ยู ม.7 สายนางสมถวิล – นายวิสัยงบประมาณ 85,000 บาท 
21.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ม.8 
สายบ้านนายกิตติศักดิ์ – นางดอนศรี    งบประมาณ 128,000 บาท 
22.โครงการกระบายน้ ารูปตัว ยู ม.9 สายนายต่อ – นางทองสา งบประมาณ 90,000 บาท 
23.โครงการวางท่อระบายน้ า ม.9 สายข้างบ้านนายสิริชัย – นางอุดร งบประมาณ 56,075 บาท 
24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว ยู ม.12  
สายนายสีสวาท – นายวาสด ี     งบประมาณ 46,700 บาท 
25.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัว ยู ม.13  
สายหน้าบ้านนางมลินี - รพ.สต.     งบประมาณ 99,900 บาท 
26.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัว ยู ม.14  
สายบ้านนายพจน์ – นายปิยะพันธ์     งบประมาณ 80,000 บาท 
27.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร ม.1  
สายโคกหินแฮ่ – หนองบัว     งบประมาณ 69,6654 บาท 
28.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.2 สาย นายภักด ี  งบประมาณ 88,592 บาท 
29.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.11 สายทุ่งสว่าง – หนองดู่ งบประมาณ 49,942 บาท 
30.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.11 สายนายภูวา – นายสันติภาพงบประมาณ 49,865 บาท 
31.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.15 สายนานายพลพัฒน์ งบประมาณ 44,342 บาท 
32.โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.8 ทางเข้าวัดภูหัวดิน – ไปวัด  งบประมาณ 33,484 บาท 
33.โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.10 สายนางรัตนา – นายมานะ งบประมาณ 17,679 บาท 
34.โครงการไฟฟ้าคาดสาย ม.10 สายนายหนูเพชร – นางตาลค า งบประมาณ 17,679 บาท 
35.โครงการไฟฟ้าคาดสายภายในหมู่บ้าน ม.15   งบประมาณ 27,564 บาท 
36.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน ม.14  งบประมาณ 38,800 บาท 
37.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.7 สายนางอุดร – นายรส  งบประมาณ 43,920 บาท 
38.โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 10 สายหนองกกคูณ  งบประมาณ 90,000 บาท 
39.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.3 สายบ้านนายกัลมา – โรงเรียน งบประมาณ 90,000 บาท 
40.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.4 สายบ้านนาม่วงท่า – นาม่วงทุ่ง งบประมาณ 90,000 บาท 
41.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.5 สายบ้านนายเสรี – ค าเศษ งบประมาณ 80,000 บาท 
42.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.7 สายนางอุดร – นายรส  งบประมาณ 50,000 บาท 
43.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.8 สายนายมงคล – วัดเวฬุวรรณ งบประมาณ 80,000 บาท 
44.โครงการก่อสร้างถนน คสม. ม.9 สายนายมงคล – หนองแวง งบประมาณ 90,000 บาท 
45.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัว ยู ม.13  
สายหน้าบ้านนางมลินี - รพ.สต.     งบประมาณ 60,700 บาท 
46.โครงการก่อสร้างระบายน้ ารูปตัว ยู ม.7 สายนางสมถวิล – นายวิสัยงบประมาณ 37,300 บาท 



 

  
 

47.โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. รูปตัว ยู ม.14  
สายบ้านนายพจน์ – นายปิยะพันธ์     งบประมาณ 84,000 บาท 
48.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล. ม.6  
สายข้างบ้านนายบุญรัตน์ – นายรัศมีสุข    งบประมาณ 84,000 บาท 
49.โครงการวางท่อระบายน้ า ม.8  
สายบ้านนายกิตติศักดิ์ – นางดอนศรี    งบประมาณ 10,000 บาท 
50.โครงการวางท่อระบายน้ า ม.7 หน้าป้ายสายใยรัก  งบประมาณ 84,000 บาท 
51.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1   งบประมาณ 90,000 บาท 
52.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.11  งบประมาณ 30,000 บาท 
53.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.12  งบประมาณ 84,000 บาท 
54.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.13  งบประมาณ 25,000 บาท 
55.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง ม.15 สายรอบห้วยยาง  งบประมาณ 84,000 บาท 
56.โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายห้วยยางตอนกลางงบประมาณ 70,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  1  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      3,720,207 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ  ระบบน้ าอุปโภค  บริโภค ฯลฯ 
1.โครงการกองทุนเมล็ดพันธ์ข้าวต าบล    งบประมาณ 80,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  2  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      80,000 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
1.สนับสนุนโครงการแข่งขันวิชาการ    งบประมาณ 15,000 บาท 
2.โครงการโคกหินแฮ่โมเดล     งบประมาณ 100,000 บาท 
3.สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   งบประมาณ 20,000 บาท  
4.จัดกิจกรรมงานข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ    งบประมาณ 150,000 บาท 
5.จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา     งบประมาณ 25,000 บาท 
6.จัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อ าเภอเรณูนคร  งบประมาณ 65,000 บาท 
7.สนับสนุนกิจกรรมฟ้อนผู้ไทอ าเภอเรณูนคร   งบประมาณ 10,000 บาท 
8.สนับสนุนประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว  งบประมาณ 100,000 บาท 
9.สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีประจ าต าบล   งบประมาณ 15,000 บาท 
10.สนับสนุนอ าเภอโครงการจัดท าเรือไฟและร าบูชาพระธาตุ  งบประมาณ 30,000 บาท 
11.จัดงานร าลึกวันเสียงปืนแตก บ้านนาบัว    งบประมาณ 30,000 บาท 
12.โครงการจัดหาอาหารกลางวัน     งบประมาณ 3,201,600 บาท 
13.โครงการจัดหาอาหารเสริมนม     งบประมาณ 1,444,378 บาท 
14.โครงการจัดแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งบประมาณ 15,000 บาท 
15.โครงการท าบุญปีใหม่ อบต.     งบประมาณ 10,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  3  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      5,290,978 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.จัดหาวัสดุ สารเคมีในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย   งบประมาณ 122,707 บาท 
2.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (30%)  งบประมาณ 150,000 บาท 



 

  
 

3.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   งบประมาณ 30,000 บาท 
4.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน     งบประมาณ 60,000 บาท 
5.อุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานในต าบล    งบประมาณ 225,000 บาท 
6.โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ 10,000 บาท  
7.จัดการขยะในชุมชน โดยการซื้อถังขยะ    งบประมาณ 39,600 บาท 
8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บ้านนาบัว งบประมาณ 20,000 บาท 
9.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (ข้อบัญญัติเพ่ิมเติม)   งบประมาณ 60,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  4  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      717,307 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.โครงการก่อสร้างรั้ว ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้องน้อย ม.2  งบประมาณ 60,000 บาท 
2.โครงการเปลี่ยนผ้าใบเต๊นท์ ม.7 5 หลัง    งบประมาณ 37,500 บาท 
3.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย ม.15   งบประมาณ 50,000 บาท 
4.ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 6 โรงเรียน   งบประมาณ 27,700 บาท 
5จัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้าน/โรงเรียน   งบประมาณ 99,879 บาท 
6.จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด     งบประมาณ 50,000 บาท 
7.สนับสนุนโครงการศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด   งบประมาณ 10,000 บาท 
8.ปรับปรุงห้องน้ า ศูนย์ อปพร.     งบประมาณ 70,000 บาท 
9.จัดหาวัสดุดับเพลิง      งบประมาณ 44,000 บาท 
10.จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  งบประมาณ 100,000 บาท 
11.จัดซื้อเก้าอ้ี 165 ตัว      งบประมาณ 38,775 บาท 
12.จัดซื้อเต๊นท์ 5 หลัง (ส่วนกลาง)    งบประมาณ 97,500 บาท 
13.โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านชุมชน/เข้มแข็ง อ.เรณูนคร  งบประมาณ 70,650 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  5  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      756,004 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1.จัดสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ จุลสาร     งบประมาณ 58,400 บาท 
2.สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอ าเภอเรณูนคร  งบประมาณ 25,000 บาท 
3.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง, ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง  งบประมาณ 61,990 บาท  
4.จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง   งบประมาณ 82,300 บาท 
5.จัดซื้อ โต๊ะประชุมสภา, โต๊ะท างานผู้บริหาร   งบประมาณ 98,000 บาท 
6.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ   งบประมาณ 50,000 บาท 
7.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาประจ าห้องประชุมสภาฯ   งบประมาณ 15,000 บาท 
8.จัดซื้อกล้องถ่ายรูป      งบประมาณ 9,990  บาท 
ยุทธศำสตร์ที่  6  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      400,680 บำท 

รวม  6  ยุทธศำสตร์        10,965,176 บำท 

 



 

  
 

รำยจ่ำยประจ ำ 
1.เงินเดือนฝ่ายการเมือง      งบประมาณ 3,275,149 บาท 
2.เงินเดือนฝ่ายประจ า      งบประมาณ 3,954,074 บาท 
3.เงินสมทบประกันสังคม      งบประมาณ 71,003 บาท 
4.เงินสมทบ กบข.      งบประมาณ 139,272 บาท 
5.เงินส ารองจ่าย       งบประมาณ 241,607 บาท 
6.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      งบประมาณ 72,000 บาท 
7.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      งบประมาณ 6,279,200 บาท 
8.เบี้ยยังชีพผู้พิการ      งบประมาณ 962,500 บาท 
9.ค่าเช่าบ้านพนักงาน      งบประมาณ 102,500 บาท 
10.ค่ารักษาพยาบาล      งบประมาณ 16,486 บาท 
11.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     งบประมาณ 14,321 บาท 
12.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     งบประมาณ 940,271 บาท 
13.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    งบประมาณ 53,335 บาท 
14.รายจ่ายเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งบประมาณ 14,870 บาท 
15.วัสดุส านักงาน      งบประมาณ 85,326 บาท 
16.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      งบประมาณ 79,821 บาท 
17.วัสดุงานบ้านงานครัว      งบประมาณ 8,730  บาท 
18.วัสดุการเกษตร      งบประมาณ 25,000 บาท 
19.วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    งบประมาณ 197,394 บาท 
20.วัสดุก่อสร้าง       งบประมาณ 910  บาท 
21.วัสดุคอมพิวเตอร์      งบประมาณ 47,610 บาท 
22.ค่าไฟฟ้าส านักงาน      งบประมาณ 217,244 บาท 
23.ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า      งบประมาณ 582,934 บาท 
24.ค่าไฟฟ้าสาธารณะ      งบประมาณ 261,488 บาท 
25.ค่าโทรศัพท์       งบประมาณ 638  บาท 
26.ค่าไปรษณียธ์นาณัติ      งบประมาณ 2,980  บาท 
27.ค่าบริการโทรคมนาคม     งบประมาณ 21,101 บาท 
29.ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    งบประมาณ 72,985 บาท 

รวมรำยจ่ำยประจ ำ        17,740,749 บำท  

รวม  6  ยุทธศำสตร์ + รำยจ่ำยประจ ำ  10,965,176 + 17,740,749 = 28,705,925 บำท  

 

 

 

 



 

  
 

2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
จากการน าโครงการในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา (ปี 2557)  จ านวน  181  โครงการ  และได้น า

โครงการไปปฏิบัติ  จ านวน  102  โครงการ  คิดเป็น  56.35 %  ของโครงการทั้งหมด  รายละเอียดแยกได้  ดังนี้ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา 

2557 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

 
ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 56 56 100.00 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 1 6.67 
3.การพัฒนาด้าน การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม 37 15 40.54 
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11 9 81.82 
5.การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 13 43.33 
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 32 8 25.00 

 2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ตามแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ซึ่งส่งผลในการด าเนินงานการพัฒนาในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนนภายในต าบล 
- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ระบบระบายน้ าภายในต าบล 
- ขยายเขตไฟฟ้า  ติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย  ภายในต าบล 
- สนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มประปาหมู่บ้าน 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
- ส่งเสริมการเกษตรในต าบล 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศกึษำ  ประเพณี  วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี  กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันวิชาการของโรงเรียนในต าบล 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแสดล้อม 
- รณรงค์และป ้องกันโรคติดต ่อ 
- ส่งเสริม/สน ับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. 
- สน ับสนุนกองทุนหลักประก ันส ุขภาพระดับต าบล 
- การลดปริมาณขยะมูลฝอยในต าบล 



 

  
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
- สงเคราะห์เบี้ยยังช ีพแก  คนชรา  ผ ู้พ ิการ  และผู้ป ่วยเอดส์ 
- การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
- ส่งเสริมการม ีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนช ุมชนและแผนพ ัฒนาสามปี 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการศ ึกษาอบรมในหล ักสูตรต ่างๆ 
- เผยแพร่ประชาสัมพ ันธ ์กิจกรรม และผลการปฏิบ ัติงาน 
- ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมประชาธ ิปไตย 
- จัดหาว ัสดุอุปกรณ์ เคร ื่องม ือเครือ่งใช้ทีจ่ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

ส่วนที่ 3 
 
 

 3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  “ ใส่ใจพัฒนา  ชาวประชามีความรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ” 

 พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ   และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และการสาธารณสุข 
6. สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ด าเนินนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

 จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำ  
   1. ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านสาธารณูปโภค 
 2. ประชาชนมีน้ าดื่มน้ าใช้อย่างพอเพียง 

  3. ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ สร้างงานสร้างโอกาส 
  4. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  เช่น  ผ้าพ้ืนเมือง  ฯลฯ  สู่ประเทศ เพ่ือนบ้าน  
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี  2559 
  5. เพิ่มปริมาณเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ลดต้นทุนการผลิตและฟ้ืนฟูสภาพดิน     
  6. ยกระดับคุณภาพชีวิต  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  7. ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแลจากภาครัฐ 
  8. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ด ารงอยู่คู่ท้องถิ่น และเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

 9. บริหารจัดการท้องถิ่น โดยประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

 
 



โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าและการ

ลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การรักษา
ความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด
นครพนม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าผ่านแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล
และเพิ่มประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.

โคกหินแฮ ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ประเพณี

วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการ

บริหาร 

เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร ์

1.ถนนได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
2.ระบบระบายน้ า
เพียงพอ 
3.ไฟฟ้าเพียงพอ 

1.กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับ
การส่งเสริม 
2.แหล่งน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค- บริโภค 
การเกษตร 

1.การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
2.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ได้รับการ
อนุรักษ ์

1.มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสูงขึ้น 

1.บุคลากรมีศักยภาพ
มากขึ้น 
2.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.การคมนาคมขนส่ง 
2.ระบบระบายน้ า 
3.การพัฒนาไฟฟา้ 

1.การส่งเสริมการลวง
ทุน/อาชีพ 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

1.การศึกษา 
2.ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1.การสาธารณสุข 
2.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.การจัดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสังคม 
2.นันทนาการและกีฬา 
3.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั / ยาเสพ
ติด 

1.พัฒนาบุคลากร /
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 



 

  
 

แผนที่ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ใส่ใจพัฒนา  ชาวประชามีความรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

สนับสนุนและส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพ เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร 
พัฒนาแหล่งน้ า
เกษตรกรรม 

ส่งเสริมการศึกษา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู ่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสังคม 
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

การพัฒนาองค์กรและ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เป้ำประสงค์ โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได้
มาตรฐาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่ม
อาชีพ ระบบการผลิต
จากการเกษตรในชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ 

จัดการศึกษา ควบคู่กบั
การมีส่วนร่วมในการสืบ
สาน ประเพณี 
วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว 

สนับสนุนงาน
สาธารณสุข ปอ้งกันโรค
ต่างๆ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ บุคลากร
ขององค์กรได้รับการ
พัฒนาและมีระบบ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และการมีส่วนรว่มของ
ภาคประชาชน 

ยุทธศำสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ประเพณี

วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการ

บริหาร 

แนวทำง 
กำรพัฒนำ 

1.การคมนาคมขนส่ง 
2.ระบบระบายน้ า 
3.การพัฒนาไฟฟา้ 

1.การส่งเสริมการลงทุน/
อาชีพ 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
3.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ สู่อาเซียน 

1.การศึกษา 
2.ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1.การสาธารณสุข 
2.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.การจัดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสังคม 
2.นันทนาการและกีฬา 
3.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั / ยาเสพ
ติด 

1.พัฒนาบุคลากร /
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 



ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่

1.1 พัฒนาเก่ียวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตา่งๆ ไดแ้ก่ เสน้ทางคมนาคม การระบายน ้า การไฟฟ้า ฯลฯ
เปา้หมาย ตัวชีว้ดั

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิไมไ้ผ่
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่1 สาย

นายคานตา - นายวาสดี
เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 150 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

70,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่1 สาย
นายหนลูา - นางหงษค์ า

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 30  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 90 ตร.ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

40,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่2 สาย
บา้นต้องนอ้ย - ถนนหลวง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 23  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 115 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

50,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่

1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐาน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณ

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่  1  การพัฒนาการค้าและการลงทุน



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่2 สาย
นายวไิล พรมจนัทร์

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่3 สาย
นายกลัปม์า

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 60  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

130,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่3 สาย
นามว่งทุง่ - นามว่งทา่

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 90  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 490 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

200,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่3 สาย
นายประยรู - บา้นต้องนอ้ย

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 180  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 900 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

400,000         ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่4 สาย
นามว่งทา่ - นามว่งทุง่

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 40  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่4 สาย
นามว่งทา่ - ต้องนอ้ย

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 45  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 225 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

100,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่7 สาย
ขา้ง สภ.นาโดน

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่8 สาย
นายทรงมา - นายวจิติร

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่8 สาย
นางหงษส์า - นายหาญ

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  
ระยะทางยาว  50 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 150 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

70,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่9 สาย
นายมงคล

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่9 สาย
นายบญุเบา - นายภริมณ์

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 40  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 200 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่10 
สายกกคูณ

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 45  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 222 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

100,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่10 
สายขา้งศาลาสายใยรัก

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร
  ระยะทางยาว  50 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 150 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

70,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่11 
สายขา้งวดัปา่ศรีรัตนพทุธาราม

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 30  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 120 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

50,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่11 
สายนางไกรค า

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 40  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 160 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

70,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่12 
สายนางพรศิลป ์- นางสมพศิ

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 52  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 208 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

90,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสม. หมูท่ี ่14 
สายนาบวั - นายจนัทร์ตอง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 35  เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมปีริมาณพืน้ที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกวา่ 175 ตร.ม. 
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 
0.50 เมตร

70,000 ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

2 ก่อสรา้งถนนสายใหม่
1 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่1 

สายนายอาทติย ์- นานายสมศักด์ิ
เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร ดินถมหนาเฉล่ีย 0.60
  เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
ขนาด ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน  25  ทอ่น

90,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

2 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่1 
สายสะพานหว้ยยาง - ชลประทาน

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ดินถมหนาเฉล่ีย 
0.60  เมตร พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าขนาด ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน  30  ทอ่น

150,000         ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

3 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่11 
สายเชือ่มหว้ยยางตอนล่าง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

40,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

4 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่12 
สายบา้นโคกพฒันา - บา้นเหบิ

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

100,000         ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

5 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่14 
สายขา้งปา่ชา้

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร

100,000         ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

6 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่15 
สายคันหว้ยยางตอนบน

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร

70,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

7 โครงการกอ่สร้างถนนสายใหม ่หมูท่ี ่15 
สายนายจรูญ ลุมวงค์

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง หนา 0.10 เมตร

70,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

8 โครงการตัดถนนสายใหม ่หมูท่ี ่12 สาย
หนองมว่ง - บา้นต้องนอ้ย

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร

50,000           ระยะทางถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

3 ปรบัปรงุผิวจราจร
1 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 

หมูท่ี ่2
เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

2 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่3

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 360
 ลบ.ม.

40,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

3 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่3 สาย
นามว่งทุง่ - ปากทางบา้นหนองแซง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 1,800 ลบ.ม.

200,000         ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

4 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สาย
สะพานขา้มน้ าบงั - นานายฉตัย ์วงษแ์กว้

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 270 ลบ.ม.

30,000           ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

5 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่4  สายนาย
นรัิน – หนองคล้าใหญ่

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 735 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 441 ลบ.ม.

50,000           ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.
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6 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายวดั
ปา่อทุมุพร

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 735 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 441 ลบ.ม.

50,000           ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

7 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายนาง
บง แกว้มาลา

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,470 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 900 ลบ.ม.

100,000         ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

8 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่4 สายนาย
ใบสอน สีสุธรรม

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,470 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 900 ลบ.ม.

100,000         ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

9 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

10 โครงเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่5 สายนาย
มานะ

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 270 ลบ.ม.

30,000           ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนนลูกรัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

11 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

12 โครงการเสริมผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หมูท่ี ่7 สายนางนงเยาว ์- 
นางบญุเฮือง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร
  ระยะทางยาว  132.50  เมตร 
หนา 0.04 เมตร

250,000         ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนน

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

13 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

14 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่8

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.
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15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่9

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 270
 ลบ.ม.

30,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

16 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่10

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 270
 ลบ.ม.

30,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

17 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่11

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

18 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่12 
สายหนองมว่ง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,470 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร หรือมปีริมาณลูกรังไมน่อ้ย
กวา่ 900 ลบ.ม.

100,000         ระยะทางทีเ่สริม
ผิวถนน

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

19 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่12

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 900
 ลบ.ม.

100,000         ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

20 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่13

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 180
 ลบ.ม.

20,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

21 โครงการซ่อมแซมลูกรังภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่15

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยท าการซ่อมแซมถนนจดุทีช่ ารุด
 ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 450
 ลบ.ม.

50,000           ปริมาณดินลูกรังที่
ซ่อมแซม

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

22 โครงการขยายผิวจราจรภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่15

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขยายผิวจราจร คสม. ภายใน
หมูบ่า้น ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร

100,000         ระยะทางทีข่ยาย
ผิวจราจร

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

23 โครงการขยายผิวจราจร หมูท่ี ่12 สาย
หอปู ่- หนองมว่ง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

โดยการถมดินสูงเฉล่ีย 1.20 เมตร
 ยาว 300 เมตร กวา้งขา้งละ 1 
เมตร พร้อมลงลูกรังหนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 6 ทอ่น

80,000           ระยะทางทีข่ยาย
ผิวจราจร

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.
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24 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง สายนาบวั - 
หนองแซง

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว
 2,700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

240,000         ระยะทางทีข่ยาย
ผิวจราจร

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

25 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังหว้ยเหมอืงนา
 หมูท่ี ่1 สายนายสุระสิทธิ ์- หนองเด่ิน

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

90,000           ระยะทางทีข่ยาย
ผิวจราจร

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

26 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูท่ี ่10 
สายหว้ยเหมอืงนา

เพือ่ความสะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

80,000           ระยะทางทีข่ยาย
ผิวจราจร

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึน้

อบต.

4 ก่อสรา้งทางระบายน ้า
1 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 

หมูท่ี ่1 สายนายศรีพนม - นายสุทศัน์
เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

โดยการวางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน 40 
ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน
 4 บอ่

40,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

2 โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมูท่ี ่1 สาย
ขา้งโรงเรียน - นายทวชียั ถานนั

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

โดยการวางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน 70  
ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน
 7 บอ่

70,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่4

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 42 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

100,000          ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่5 สายนางจตินา - นางวงัชยั

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 64 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

150,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

5 โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

โดยการวางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน 70  
ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน
 7  บอ่

70,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U +
 วางทอ่ระบายน้ าภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่7

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 52 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

130,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

7 โครงการขดุร่องระบายน้ าภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.50 ลึกเฉล่ีย 0.40 
 ยาว 1,000  เมตร

50,000  ระยะทางทีข่ดุ
ร่องระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

8 โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมูท่ี ่8 สาย
นายบวัไข - นางหนเูหล่ียม

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

โดยการวางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน 80  
ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน
 8 บอ่

80,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

9 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
หมูท่ี ่9 สายนายทองษา - นายอาทติย์

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

โดยการวางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 x 1.00 ม. จ านวน  90  
ทอ่น พร้อมบอ่พกัขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร  จ านวน
  9 บอ่

90,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

10 โครงการขดุลอกคลองระบายน้ า + วาง
ทอ่ระบายน้ าภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30 เมตร ความยาวรวม 300 
เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 
ขนาดทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.30x1.00 ม. จ านวน 100 ทอ่น

50,000  ระยะทางทีล่อก
คลองระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่9 สายนายจรูญ - นางค าไพ

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 40 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

90,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

12 โครงการวางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 
หมูท่ี ่9 สายนายประหยดั

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

วางทอ่ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร จ านวน 98 ทอ่น พร้อมวาง
บอ่พกั ขนาด 0.80 x 0.80 x 
1.00 เมตร จ านวน 10 บอ่

100,000  ทอ่ระบายน้ าทีว่าง การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่10 สายนางหงษค์ า - นางผ่องใส

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 40 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

90,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.
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14 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่11

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.30 เมตร ความยาวรวม 200 
เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 
ขนาด ทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.30x1.00 ม. จ านวน 50 ทอ่น

30,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างร่อง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

15 โครงการลอกคลองระบายน้ า หมูท่ี ่12 
สายนางรองจติร - ถนนหลวง

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.80 เมตร ความยาวรวม 2,000
 เมตร

50,000  ระยะทางทีข่ดุ
ลอกคลองระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่12 สายนายคูณล า - นางบญุมา

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 12 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

30,000            ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่13 สายนายโกวทิย ์ราชสินธ์

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 40 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

90,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว U 
หมูท่ี ่14 สายนายพจน ์– นายปยิะพนัธ์

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  ยาว 45 
 เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

100,000  ระยะทางที่
กอ่สร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

19 โครงการวางทอ่ระบายน้ า + รางระบาย
น้ ารูปตัว U หมูท่ี ่5 สายริมน้ าบงั - เขือ่น

เพือ่ชว่ยใหก้ารระบายน้ าดีขึน้ ลด
ปญัหาน้ าทว่มขงั

วางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 
0.80x1.00 เมตร จ านวน 50 
ทอ่น พร้อมรางระบายน้ ารูปตัว U 
ขนาดกวา้ง 0.40 ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร ยาว 20 เมตร

100,000  ระยะทางทีว่าง
ทอ่ระบายน้ า

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหา
น้ าทว่มขงั

อบต.

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
1 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร 

หมูท่ี ่1 สายนางบญุปง่ – นายศรีพนม
เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น

 พาดสาย ยาว 200 เมตร
60,000            ระยะทางทีข่ยาย

เขตไฟฟา้
ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร 
หมูท่ี ่1 สายโคกหนิแฮ่ - หนองบวั

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้
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3 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่1

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่1 
สายนายกลัยา

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

           60,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่6 
สายนางวนัเพญ็ - หว้ยขี้

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่6 
สายนายสมวน - นางพมิพใ์จ

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่6 
สายนางบานเยน็

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

           60,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7 
สายนายโดนใหม ่- อภยัวงค์

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

48,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7 
สายนางคร บวัสาย

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 2 ต้น
 พาดสาย ยาว 80 เมตร

24,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7  
สายนายสุดใจ – นายสาคร

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

           48,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7 
สายขา้งสถานตี ารวจ

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

           48,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่7 
สายนายสนทิ - วดัศรีธนนชยั

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

           48,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมี ่9 
สายทุง่สวา่ง หนองดู่

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

48,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่9  
สายนานางอรัญญา – นานายควนัทะนี

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 8 ต้น
 พาดสาย ยาว 320 เมตร

           96,000  ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่10 
 สายนายวทิยา – ส านกัสงฆส์ร้างแกว้

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

16 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้ หมูท่ี ่10 เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทัว่ถงึ/แกป้ญัหาไฟฟา้ตก

ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้ 1 หมอ้          100,000  หมอ้แปลงไฟฟา้
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้/แกป้ญัหาไฟฟา้ตก

อบต./การไฟฟา้

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร
หมูท่ี ่11  สายหว้ยยาง

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร
หมูท่ี ่11  สายหนองมว่ง

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่12 
สายนายรันตะนา –  นายอูท่อง

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 10 
ต้น พาดสาย ยาว 400 เมตร

120,000          ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

20 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่14 
สายนาบวั - หนองฮี

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 3 ต้น
 พาดสาย ยาว 120 เมตร

36,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่15 
สายนางบนัเทงิ -  นายเนรมติ

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 4 ต้น
 พาดสาย ยาว 160 เมตร

48,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า หมูท่ี ่15 
สายอภยัวงค์ - นายสมคัร

เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

23 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า สายกดุผือ เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

24 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า สายกดุฮี เพือ่ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่งทัว่ถงึ โดยการปกัเสา คอร. จ านวน 5 ต้น
 พาดสาย ยาว 200 เมตร

60,000            ระยะทางทีข่ยาย
เขตไฟฟา้

ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้มคีวาม
สะดวกปลอดภยัในการด ารง
ชพีเพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

6 ไฟฟ้าคาดสาย
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่2 สาย

โคกต้อง
เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 4 จดุ 32,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่2 
สายนายเปง่ทอง - นางอารมณ์จติ

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 4 จดุ 32,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่4 
สายวดัปา่อทุมุพร

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 6 จดุ 48,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

4 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่8 
สายวดัปา่ภหูวัดิน - ทางแยก

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 5 จดุ 40,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

5 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่10 
สายไปประปา

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 2 จดุ 16,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

6 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสาย หมูท่ี ่10 
สายนางไสมา - นายสุทนิ

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 2 จดุ 16,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

7 โครงการติดต้ังไฟฟา้คาดสายภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่15

เพือ่ความปลอดภยัในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ านวน 5 จดุ 40,000           ไฟฟา้คาดสายที่
ติดต้ัง

ประชาชนมคีวามสะดวก 
ปลอดภยัในการด ารงชวีติ
เพิม่ขึน้

อบต./การไฟฟา้

7 ระบบประปา
1 อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 เพือ่ส่งเสริมประชาชนมนี้ าสะอาด

ใชอ้ปุโภค-บริโภค
อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้นเพือ่ใช้
ในการบริหารจดัการกลุ่ม

50,000           กลุ่มประปาที่
ได้รับการอดุหนนุ

ลดปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่อปุโภค-บริโภค

อบต.



เปา้หมาย ตัวชีว้ดั
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณ
หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

2 อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 เพือ่ส่งเสริมประชาชนมนี้ าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค

อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้นเพือ่ใช้
ในการบริหารจดัการกลุ่ม

170,000         กลุ่มประปาที่
ได้รับการอดุหนนุ

ลดปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่อปุโภค-บริโภค

อบต.

3 อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 เพือ่ส่งเสริมประชาชนมนี้ าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค

อดุหนนุกลุ่มประปาหมูบ่า้นเพือ่ใช้
ในการบริหารจดัการกลุ่ม

20,000           กลุ่มประปาที่
ได้รับการอดุหนนุ

ลดปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่อปุโภค-บริโภค

อบต.

4 โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่15

เพือ่ส่งเสริมประชาชนมนี้ าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค

วางทอ่เมนท ์ขนาด 2” ยาว 200 
เมตร

50,000           ระยะทีข่ยายเขต
ประปา

ลดปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่อปุโภค-บริโภค

อบต.

5 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา หมูท่ี ่2 เพือ่ส่งเสริมประชาชนมนี้ าสะอาด
ใชอ้ปุโภค-บริโภค

เปล่ียนถงั, ระบบกรองน้ า, 
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

100,000         ระบบประปาที่
ได้รับการปรับปรุง

ลดปญัหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่อปุโภค-บริโภค

อบต.



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  6  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้แก่ การสนับสนุนอาชีพต่างๆ จัดอบรมอาชีพ ฯลฯ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ, กลุ่มต่างๆ, และจัดอบรมอาชีพ
1 สนับสนุนกลุ่มไก่พื้นเมืองภายในต าบล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร
กลุ่มไก่พื้นเมือง 100,000         ประชาชนที่ได้รับ

ประโยชน์
กลุ่มไก่พื้นเมืองมีรายได้เสริม 
เพิ่มรายได้ครอบครัว

อบต.

2 สนับสนุนกลุ่มหมูหลุมภายในต าบล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร

กลุ่มหมูหลุม 100,000         ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มหมูหลุมมีรายได้เสริม เพิ่ม
รายได้ครอบครัว

อบต.

3 สนับสนุนกลุ่มต่างๆภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร

กลุ่มทอผ้า, กลุ่มขนมจีน, กลุ่มโค 
ฯลฯ

20,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มต่างๆมีรายได้เสริม เพิ่ม
รายได้ครอบครัว

อบต.

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพในต าบล เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร

กลุ่มทอผ้า, กลุ่มขนมจีน, กลุ่มเย็บ
ด้วยจักรปักด้วยมือ, กลุ่มเกษตร
ปราณีต ฯลฯ

20,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มต่างๆมีรายได้เสริม เพิ่ม
รายได้ครอบครัว

อบต.

5 สนับสนุนโครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร

สนุบสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายใน
ต าบล เช่น กลุ่มยางพารา, กลุ่ม
เกษตรกร, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มขนมจีน
 ฯลฯ

30,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้
เสริม เพิ่มรายได้ครอบครัว

อบต./พช.

6 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพื่อเป็นการบูรณาการ, ก าหนด
แนวทาง, เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเกษตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

20,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

สามารถบูรณาการ, ก าหนด
แนวทาง, เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางการเกษตร

อบต./สนง.
เกษตรอ าเภอ

7 สนับสนุนสหกรณ์กองทุนยางพาราต าบล
โคกหินแฮ่

เพื่อเพิ่มผลผลิตของสมาชิกผู้ปลูก
ยางพารา

ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ยางพารา
ต าบลโคกหินแฮ่

100,000         สมาชิกสหกรณ์ที่
ได้รับประโยชน์

สมาชิกสหกรณ์ยางพารามี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพิ่มรายได้

อบต./สหกรณ์
ยางพาราต าบล

8 สนับสนุนกลุ่มหมูหลุม หมู่ที่ 13 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายของเกษตรกร

กลุ่มหมูหลุม 50,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มหมูหลุมมีรายได้เสริม เพิ่ม
รายได้ครอบครัว

อบต.

9 โครงการฝึกอาชีพเกษตรในโรงเรียน (ยุว
เกษตรกร)

เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ
เกษตรกรรมแก่ยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 30,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

เกษตรกรได้มีอาชีพเสริม 
นอกเหนือฤดูการท านา

อบต./สนง.
เกษตรอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็รมติรกับสิ่งแวดลอ้ม



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล

เพื่อส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในต าบล

สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายใน
ต าบล

30,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้
เสริม เพิ่มรายได้ครอบครัว

อบต./สนง.
เกษตรอ าเภอ

11  โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเทอดพระเกียรติ, ส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนในต าบล

 ปล่อยปลาในแหล่งน้ าที่ส าคัญ ใน
ต าบล

60,000           ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

 มีการแพร่พันธ์ปลาน้ าจืดใน
แหล่งน้ า ส่งเสริมอาชีพในต าบล

อบต.

2.2 ส่งเสริมระบบน ้าเพ่ือการเกษตร เช่น คลองส่งน ้า บ่อน ้าลึก ห้วย หนอง คลอง บึง ฝายต่างๆ ฯลฯ
1 โครงการขยายคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 5 สาย

นายล าทอง
เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร

ขนาดปากคลองกว้าง 1.50 เมตร 
 ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร  ยาว  150  เมตร

80,000           ระยะทางที่ขยาย
คลอง

ลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
เพาะปลูก

อบต.

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร

ขนาดปากคลองกว้าง 1.50 เมตร 
 ท้องคลองกว้าง 0.30 เมตร  ลึก 
0.60 เมตร  ยาว  175  เมตร

100,000         ระยะทางที่
ก่อสร้างคลอง

ลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
เพาะปลูก

อบต.

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า หมู่ที่ 15 เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร

จ านวน 5 เคร่ือง 25,000           เคร่ืองสูบน้ าที่จัดซ้ือ ลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
เพาะปลูก

อบต.

4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นห้วยเหมืองนา เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร

ขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1
 เมตร ผนังข้างสูง 1.50 เมตร

100,000         ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

ลดปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
เพาะปลูก

อบต.



ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  2  การพัฒนาการและสง่เสริมการท่องเที่ยว

3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณอัีนดีงาม สนับสนุนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณข์องตนเอง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา
1 สนับสนุนโครงแข่งขันวิชาการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันความเป็น

เลิศทางวิชาการ
นักเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 15,000 โรงเรียนที่ได้รับ

การสนับสนุน
นักเรียนมีการแข่งขันวิชาการ 
ฝึกทักษะ

อบต./โรงเรียน

2 สนับสนุนโครงการโคกหินแฮ่โมเดล เพื่อจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นักเรียนและประชาชนทุกภาคส่วน
ในต าบล

100,000 นักเรียนและ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาภายในต าบล

อบต./โรงเรียน

3 โครงการเสริมสร้างพื้นฐานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพื้นฐานทางวิชาการ
ในช่วงปิดภาคเรียน

จัดหาครูให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 
ทั้ง 6 โรงเรียน

50,000           โรงเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม

เด็กนักเรียนมีความรู้ทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

อบต./โรงเรียน

2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและการท่องเที่ยว
1 สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อน
ส่งเสริมธรรมะในกลุ่มเยาวชน เยาวชนร่วมบวชไม่น้อยกว่า 50 คน            20,000 จ านวนผู้เข้า

โครงการบรรพชา
เยาวชนได้ศึกษาธรรมะ มีส่วน
ร่วมในการสืบทอดศาสนา

อบต.

2 จัดกิจกรรมงานข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน
ของต าบล

ผู้น าชุมชน  ประชาชน เยาวชน
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันต าส้มต า  
ปิ้งไก่ ข้าวหลาม เป็นต้น

150,000         หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

สืบทอดวัฒนธรรมการกินอยู่
ของท้องถิ่น

สภาวัฒนธรรม
ต าบล/อบต.

3 จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีทางศาสนา 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน

ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนท้องถิ่น  
และประชาชน ร่วมกันแห่เทียนไป
วัด

30,000           หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ได้ท านุบ ารุงพุทธศาสนา สืบ
ทอดประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา

อบต.

4 จัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
อ าเภอเรณูนคร

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีไทย จัดขบวนแห่ร่วมงานสงกรานต์เรณู
นครซ่ึงจัดโดยเทศบาลต าบลเรณู
นคร

65,000           ต าบลที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อบต.

5 สนับสุนนกิจกรรมฟ้อนผู้ไทอ าเภอเรณูนคร เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ จัดแสดง
ฟ้อนภูไท ในงานต่างๆของอ าเภอ
เรณูนคร

10,000           ต าบลที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

อ าเภอเรณูนคร

6 สนับสนุนประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง
บ้านนาบัว

เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ชุมชนบ้านนาบัว ทั้ง 3 หมู่ 100,000         หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

ชุมชนบ้านนาบัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  2  การพัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา งาน
ประเพณีประจ าต าบล

เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น

หมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน 100,000         หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

อบต.

8 สนับสนุนอ าเภอโครงการจัดท าเรือไฟและ
ร าบูชาพระธาตุ

เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น

ไหลเรือไฟแม่น้ าโขง บูชาพระธาตุ
พนม

30,000           ต าบลที่เข้า
ร่วมงานประเพณี

ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

อ าเภอ.

9 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้าน
นาบัว ม.5 , ม.13 , ม.14

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
ประวัติศาสตร์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ พร้อม
สร้างแบบจ าลองเหตุการณ์นักต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยภายในศูนย์เรียนรู้

50,000 ประชาชนที่ได้
เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์

พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต.

10 จัดงานร าลึกวันเสียงปืนแตก บ้านนาบัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
ประวัติศาสตร์

เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในชุมชน

30,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมงานร าลึก

พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต.

11 ก่อสร้างบันไดทางลงสถานที่ลอยกระทง 
บ.นาบัว หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวก, ปลอดภัยในงาน
ประเพณีลอยกระทง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 10 
เมตร

60,000 หมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งให้
ความรู้เชิงวัฒนธรรม

อบต.

12 สนับสนุนกลุ่มหมอเหยาต าบล เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น กลุ่มหมอเหยาต าบลโคกหินแฮ่ 20,000 ประชาชนที่เข้าร่วม ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

อบต.

13 สนับสนุนกลุ่มดนตรีพื้นเมืองต าบลโคกหิน
แฮ่

เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น กลุ่มดนตรีพื้นเมืองต าบลโคกหินแฮ่ 20,000 ประชาชนที่เข้าร่วม ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
ให้คงอยู่สืบไป

อบต.

3.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ปรับปรุง พัฒนา จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลโคกหินแฮ/่โรงเรียน
1 ก่อสร้างร้ัวก าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก

หินแฮ่
เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม

ร้ัวสูง 2.10 เมตร ยาวรวม 100 
เมตร

100,000 ระยะร้ัวที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

อบต.

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกหินแฮ่ 2

เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม

โดยการก่อสร้างถนนภายในบริเวณ
  ถมดิน ปลูกหญ้า ปลูกดอกไม้ 
รางระบายน้ า

50,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
สวยงาม

อบต.

3 ก่อสร้างเตาเผาขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกหินแฮ่

เพื่อการก าจัดขยะ เป็นไปอย่างถูก
สุขอนามัย

เตาเผาขนาดกว้าง 2.00 ยาว 
2.00  สูง 1.00 เมตร

50,000           เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าจัด
ขยะที่ถูกสุขลักษณะ

อบต.

4 ติดต้ังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกหินแฮ่

เพื่อป้องกัน ยุง และแมลงต่างๆ หน้าต่างจ านวน 7 บาน 20,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปราศจาก
ไข้เลือดออก และแมลงรบกวน

อบต.

5 ก่อสร้างอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โคกหินแฮ่

เพื่อความสะอาด ป้องกันโรค มือ 
ปาก เท้า เปื่อย

อ่างล้างมือ 5 อ่าง 20,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปราศจาก
โรค มือ ปาก เท้า เปื่อย

อบต.



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 อุปกรณ์เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกหินแฮ่ 2

เพื่อให้เด็กออกก าลังกาย 
นันทนาการ

เคร่ืองเล่นสนาม 3  ชุด 40,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ออกก าลังกายสุขภาพแข็งแรง 
จิตใจแจ่มใส

อบต.

7 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกหินแฮ่ 2

เพื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คงทน แข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม

โดยการติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่าง – 
ประตู  และเปล่ียนประตูเหล็ก
ด้านหน้า เป็นประตูอลูมิเนียม
พร้อมกระจก ฝ้าอาคารฯลฯ

100,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คงทน แข็งแรง ปลอดภัย 
สวยงาม ปลอดภัยแก่เด็กใน
ศูนย์ฯ

อบต.

8 จัดซ้ือวัสดุงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกหินแฮ่ 2

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร ประกอบอาหารแก่เด็กใน
ศูนย์

จัดหาอุปกรณ์ประกอบอาหารครบ
ชุด

30,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

มีอุปกรณ์ในการปะกอบ
อาหารครบถ้วน

อบต.

9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเช่า
สัญญาณอินเตอร์เน็ต

เพื่อเสริมสร้างส่ือการเรียนการสอน
ในยุคโลกาภิวัฒน์

ติดต้ังอินเตอร์เน็ตประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

12,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

เสริมสร้างความรู้แก่เด็กในยุค
โลกาภิวัฒน์

อบต.

10 โครงการจัดแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
การออกก าลังกายแก่เด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 10,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ส่งเสริมสุขภาพ

อบต.

11 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
การออกก าลังกายแก่เด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 5,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ส่งเสริมสุขภาพ

อบต.

12 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกหินแฮ่, โคกหินแฮ่ 2

เพื่อความสะดวก บริการผู้ปกครอง ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครอง 2 หลัง 40,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

ผู้ปกครองมีความสะดวกใน
การรอรับบุตรหลาน

อบต.

13 ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกหินแฮ่

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ ปรับปรุงระบบประปา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่

50,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

เด็กเล็กมีน้ าอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ

อบต.

14 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกหินแฮ่

เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ก่อสร้างอาคารขนาดรองรับเด็ก
นักเรียน 51 - 80 คน ตามแบบ 
สถ.ศพด.2

1,200,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับ
ประโยชน์

มีอาคารรองรับเด็กนักเรียน
อย่างเพียงพอ

อบต.

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู สาย
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ 2

เพื่อช่วยให้การระบายน้ าดีขึ้น ลด
ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ขนาดกว้าง 0.30 ลึกเฉล่ีย 0.30 
เมตร ยาว 50 เมตร

120,000 ระยะที่ก่อสร้างราง
ระบายน้ า

การระบายน้ าภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีขึ้น ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง

อบต.



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาเมืองน่าอยู่

4.1 การสาธารณสุข เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมระวังโรค
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาวัสดุ สารเคมีในการก้าจัดลูกน้้า
ยุงลาย

เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ทรายอะเบท 15 ถัง น้้ายา 72 
ขวด และน้้ามัน ส้าหรับการพน่
หมอกควันไม่ต้่ากว่าร้อยละ 100 
ของหลังคาเรือน และร้อยละ 100
 ของโรงเรียน  พน่ปีละ 4  คร้ัง

300,000         ครัวเรือนที่ได้รับ
การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

อบต. /รพ.สต.

2 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 (40%)

เพื่อส่งเสริมงานด้านสุขภาพแก่
ประชาชน

สนับสนุนการด้าเนินงานของ      
สปสช.ระดับต้าบล

120,000 ประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
สุขภาพ

กองทุนเข้มแข็ง มีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อบต.

3 จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน หมู่ที่ 10 เพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เคร่ืองพน่หมอกควัน จ้านวน 1
เคร่ือง

60,000 เคร่ืองพน่หมอก
ควันที่จัดซ้ือ

ลดอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก

อบต.

4 อุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานในต้าบล เพื่ออบรม อสม., แก้ไขปัญหาใน
พื้นที,่ ปรับปรุงศูนย์ สมฐ.

ศูนย์สาธารณสุขในต้าบลโคกหินแฮ่
 15 หมู่บ้าน

112,500 ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานที่ได้รับการ
อุดหนุน

ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่มี
ความพร้อมในการปฏบิัติงาน

อบต.

5 โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ
 H.I.V.

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้
ติดเชื้อ H.I.V. และถวายเป็นพระ
ราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ประชาชนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเส่ียง 
ในอ้าเภอเรณูนคร

10,000 ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติที่ได้รับการ
สนับสนุน

ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ จะได้รับ
บริการทางสังคมอย่างครบวงจร

ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติผู้ติดเชื้อฯ

 อ.เรณูนคร

4.2 การจัดการสภาพแวดล้อมในชมุชน
1 โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติ

มีสุข
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
พฒันาต้าบลโคกหินแฮ่ให้เป็นเมือง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

พฒันาท้าความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในต้าบล

30,000           หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ

ต้าบลโคกหินแฮ่มีความสะอาด
 เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อ
ต่อการอยู่อาศัยและด้ารงชีพ

อบต.

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะ หมู่ที่ 5 เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะและ
เชื้อโรค

จัดซ้ือถังขยะ  20 ถัง 20,000           ถังขยะที่จัดซ้ือ ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหินแฮ่

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยัง่ยืน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะ หมู่ที่ 13 เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะและ
เชื้อโรค

จัดซ้ือถังขยะ  50 ถัง 50,000           ถังขยะที่จัดซ้ือ ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค อบต.

4 โครงการจัดซ้ือถังขยะประจ้าต้าบล เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะและ
เชื้อโรค

จัดซ้ือถังขยะ 100 ถัง 100,000         ถังขยะที่จัดซ้ือ ชุมชนปลอดขยะ ปลอดโรค อบต.

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ บ้านนาบัว ม.5

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์
เป็นระบียบ เรียบร้อย สวยงาม

โดยการก่อสร้างถนนภายในบริเวณ
  ถมดิน ปลูกหญา้ ปลูกดอกไม้  
และแบบจ้าลองวิถีชีวิต และ
ประวัติชุมชน

20,000           ศูนย์เรียนรู้ฯที่
ได้รับการปรับปรุง

ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

อบต.

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ที่สาธารณะ ม.
14

เพื่อความระบียบ เรียบร้อย 
สวยงาม

โดยการ ถางป่า ขุดต่อ ถมดิน ฯลฯ 100,000         ที่สาธารณะที่
ได้รับการปรับปรุง

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม ใช้จัด
กิจกรรมของชุมชน

อบต.

7 โครงการปรับปรุงซุ้มประตู, ป้ายทางเข้า
หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ม.14

เพื่อให้ชุมชน สวยงาม น่าอยู่ ก่อสร้างป้าย ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร สูง 6.00 เมตร

50,000           ซุ้มประตู, ป้าย
ทางเข้าที่ได้รับ
การปรับปรุง

ชุมชนน่าอยู่มีภมูิทัศน์ที่ดีขึ้น อบต.

8 โครงการปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ 
ปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ที่ 10

เพื่อให้ชุมชน สวยงาม น่าอยู่ ขนาดกว้าง 6 เมตร  สูง  4.50 
เมตร

60,000           ซุ้มประตูที่ได้
ก่อสร้าง

ชุมชนน่าอยู่มีภมูิทัศน์ที่ดีขึ้น อบต.

9 โครงการจัดหาต้นไม้เพื่อปลูกป่า เพื่อปลูกป่า เพิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้ 3,000 ต้น 60,000           พื้นที่ที่มีป่าไม้
เพิ่มขึ้น

พื้นที่ป่ามีมากยิ่งขึ้น อบต.

10 โครงการอาสาพฒันาพื้นที่ เพื่อความระบียบ เรียบร้อย 
สวยงาม

ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในต้าบล เช่น
 ทาสีท่อปลูกต้นไม้, เปล่ียนท่อ
ปลูกต้นไม้, ตัดต้นไม้ ฯลฯ

20,000           พื้นที่ที่ได้รับการ
พฒันา

ต้าบลโคกหินแฮ่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

อบต.

4.3 การส่งเสริมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับต าบลและหมู่บ้าน
1 ส่งเสริมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับต้าบล

และหมู่บ้าน
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ต้าบลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

จัดต้ังศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับ
ต้าบลและหมู่บ้าน

         100,000 ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้รับ
การส่งเสริม

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

อบต.

4.4 การส่งเสริมศูนย์ควบคุมโรคระดับต าบล
1 ส่งเสริมศูนย์ควบคุมโรคระดับต้าบล ให้ อบต. เป็นศูนย์กลางควบคุม

โรคระดับต้าบล
จัดต้ังศูนย์ควบคุมโรคระดับต้าบล          100,000 ศูนย์ควบคุมโรคที่

ได้รับการส่งเสริม
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆ

อบต./รพ.สต.
ในพื้นที่



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.1 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัด/อ าเภอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัด
นครพนม

สนับสนุนการด าเนินงานของ
กาชาดจังหวัดนครพนม

5,000 หน่วยงานกาชาดที่
ได้รับการสนับสนุน

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อ าเภอ./จังหวัด

2 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ต าบลโคก
หินแฮ่

เพื่อให้ผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในต าบลโคก
หินแฮ่

100,000         ผู้ยากไร้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อบต.

3 จัดซ้ือโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พดัลม ถ้วย จาน 
ชาม ผ้าระบาย ผ้าประดับ ฯลฯ

เพื่อใช้ในการบริการกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน / อบต.

หมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน / อบต. 200,000         หมู่บ้านที่ได้รับ
การจัดหาอุปกรณ์
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

มีโต๊ะ , เก้าอี้ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน / ต าบล

อบต.

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล 20,000           ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพชีวิต

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./พมจ./
ศูนย์ 19

5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุในต าบล 20,000           ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในต าบล มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./พมจ./
ศูนย์ผู้สูงอายุ

ท่าอุเทน

6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
(เยาวชนค่ายจิตอาสา)

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการอาสาท าความ
ดีต่างๆ

เด็กและเยาวชนในต าบล 20,000           เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายจิต
อาสา

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการอาสาท าความดี
ต่างๆ

อบต./ศูนย์ 
19/บ้านพกั

เด็กนครพนม/
พมจ.

7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือสตรี ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สตรีในต าบล 20,000           สตรีที่ดีรับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

สตรีในต าบล มีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./ศูนย์
19/พมจ.

8 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พกิาร เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือผู้พกิาร ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้พกิารในต าบล 20,000           ผู้พกิารที่ดีรับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ผู้พกิารในต าบล มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./พม.จ./
ศูนย์ 19

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยัง่ยืน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อในต าบล 20,000           ผู้ติดเชื้อที่ดีรับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ผู้ติดเชื้อในต าบล มีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./ศูนย์ 19

10 สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการ
สังคมระดับชุมชน ต าบลโคกหินแฮ่

เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลโคกหินแฮ่

ประชาชนในต าบลโคกหินแฮ่ 20,000           ศูนย์ส่งเสริมและ
จัดสวัสดิการสังคม
ระดับชุมชน ต าบล
โคกหินแฮ่ที่ได้รับ
การสนับสนุน

ประชาชนในต าบลมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต./ศูนย์
ส่งเสริมและจัด
สวัสดิการสังคม

ระดับชุมชน

11 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน

ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 20,000           ศูนย์สงเคราะห์
หมู่บ้านที่ได้รับ
การอุดหนุน

ประชาชนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบต.

12 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการวันละ 1 บาท เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน

ประชาชนในต าบลโคกหินแฮ่ 15,000           กองทุนวันละ 1 
บาทที่ได้รับการ
สนับสนุน

ประชาชนในต าบลได้รับ
สวัสดิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อบต.

5.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชมุชน สร้างความเขม้แขง็ชมุชน
1 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารของ

ประชาชนในหมู่บ้าน
โดยการจัดซ้ือ ล าโพง 8 ตัว  พร้อม
เดินสายและติดต้ัง

20,000 หมู่บ้านที่ได้รับ
การติดต้ังเสียง
ตามสาย

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

อบต.

2 โครงการปรับปรุง, ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

โดยการจัดซ้ือ ล าโพง จ านวน 4  
ตัว เพาเวอร์แอมป์  ไมโครโฟน  
เคร่ืองเล่น ดีวีดี ฯลฯ

50,000 หอกระจายข่าวที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

อบต.

3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่
 8

เพื่อใช้ในการบริการต่างๆของ
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
12.oo เมตร

250,000 ศาลา
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้าง

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน

อบต.

4 โครงการเทพื้นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่
 12

เพื่อใช้ในการบริการต่างๆของ
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

40,000           ศาลา
อเนกประสงค์ที่เท
พื้น

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน

อบต.

5 โครงการปรับปรุง, ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 15

เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

โดยการจัดซ้ือ ล าโพง จ านวน 4  
ตัว เพาเวอร์แอมป์  ไมโครโฟน  
เคร่ืองเล่น ดีวีดี ฯลฯ

50,000           หอกระจายข่าวที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

อบต.



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน ต าบลโคกหิน
แฮ่

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา ทั้ง 15 
หมู่บ้าน

ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชน 15 หมู่บ้าน

30,000 สภาองค์กรชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุน

สภาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาต าบล

อบต.

5.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
1 สนับสนุนกีฬาเครือข่ายโรงเรียน ท่าลาด-

โคกหินแฮ่-นาขาม
ส่งเสริมการออกก าลังกาย สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ

เยาวชนในโรงเรียนต าบลโคกหินแฮ่ 25,000           โรงเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุน

เยาวชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี อบต.

2 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่
เด็ก

โรงเรียน 6 โรงเรียน 30,000           โรงเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน มีความ
สนุกสนานตามวัย

อบต./โรงเรียน

3 จัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายเล่น
กีฬา

หมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน 100,000         หมู่บ้านที่ได้รับ
อุปกรณ์กีฬา

เยาวชนประชาชนมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี มีทักษะด้าน
กีฬา

อบต.

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลัง
กาย

จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายชนิด
ต่างๆ

100,000 อุปกรณ์ออกก าลัง
กายที่จัดซ้ือ

ประชาชนในชุมชนสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลโรค

อบต.

5 สนับสนุนศูนย์กีฬากลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายใน
ชุมชน

เยาวชนในต าบลโคกหินแฮ่ 10,000           กลุ่มกีฬาเยาวชนที่
ได้รับการสนับสนุน

ประชาชนมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี

อบต.

6 จัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ใน
ต าบล

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
สร้างความสามัคคีในชุมชน

เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบล
โคกหินแฮ่

70,000           ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี มีความสามัคคี 
ปรองดอง

อบต.

5.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1 โครงการอบรม ส่งเสริม ป้องกันแก้ไขยา

เสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้
โทษและพษิภยัจากยาเสพติดแก่
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนในเขตต าบลโคกหินแฮ่ 30,000           ประชาชนที่เข้ารับ
การอบรม

การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนลดลงและหมดไป

สภ.นาโดน/อบต.

2 สนับสนุนโครงการศูนย์ต่อสู้เอาชนะยา
เสพติด อ าเภอเรณูนคร

เพื่อประสานการปฏบิัติในการ
ป้องกันยาเสพติด

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 10,000           ศูนย์ต่อสู้เอาชนะ
ยาเสพติดที่ด้รับ
การสนับสนุน

การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลดลงและหมดไปในที่สุด

ศูนย์ต่อสู้
เอาชนะยาเสพ

ติด อ.เรณู

3 สนับสนุนโครงการ การศึกษาเพื่อป้องกัน
การใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.
 ประเทศไทย)

เพื่อให้พื้นฐานความรู้แก่เด็ก
นักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การใช้ส่ิงเสพติด

นักเรียนในโรงเรียนต่างๆในเขต
ต าบลโคกหินแฮ่

30,000           โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กนักเรียนในเขตต าบลโคก
หินแฮ่มีความรู้ และภมูิคุ้มกัน
ต่อส่ิงเสพติด

สภ.นาโดน/อบต.



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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5.5 ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์     อปพร., 

งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น / จัดหาวัสดุ
 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์ในการปฏบิัติหน้าที่กู้ภยั กู้ชีพ
 อ านวยความสะดวก ดูแลความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน

ศูนย์อปพร. / งานการแพทย์
ฉุกเฉินต าบล

100,000         ศูนย์ อปพร. ที่
ได้รับการสนับสนุน

ศูนย์ฯสามารถปฏบิัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

ศูนย์อปพร./
งานการแพทย์

ฉุกเฉิน

2 จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ประจ าศูนย์ อปพร. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จัดหาชุดรับแขก โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 20,000           ศูนย์ อปพร. ที่
ได้รับการจัดหา
วัสดุ ครุภณัฑ์

ศูนย์ฯสามารถปฏบิัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

ศูนย์อปพร.

3 จัดอบรม  ฝึกทบทวน  ให้ความรู้ อพปร. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จัดอบรม อพปร. / ชุดปฏบิัติการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน , ตัดชุดฝึก 
ฯลฯ

50,000           อปพร. ที่เข้า
ฝึกอบรม

ศูนย์ฯสามารถปฏบิัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

ศูนย์อปพร.

4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์และยาส าหรับงานกู้ชีพ 
กู้ภยั

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จัดซ้ือเวชภณัฑ์และยาส าหรับงาน
กู้ชีพ กู้ภยั

20,000           ศูนย์กู้ชีพ กู้ภยั ที่
ได้รับการจัดซ้ือ
เวชภณัฑ์

ศูนย์ฯสามารถปฏบิัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

ศูนย์อปพร./
งานการแพทย์

ฉุกเฉิน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

6.1 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต. รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลต่างๆให้ประชาชนทราบ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอบต.

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ 
ผู้น าหมู่บ้าน

ไม่ใช้งบประมาณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากอบต.มากขึ้น

ส านักปลัด

2 จัดส่ือส่ิงพมิพ ์แผ่นพบั จุลสาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมอบต.

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ 
ผู้น าหมู่บ้าน

15,000           หมู่บ้านที่ได้รับส่ือ
ส่ิงพมิพ์

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
 ที่เกี่ยวกับอบต.มากขึ้น

ส านักปลัด

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
1 จัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อรับฟงัปัญหาและแนวทาง

พฒันาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทั้ง 15 หมู่บ้าน 10,000           หมู่บ้านที่ออก

สัญจร
มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานมากขึ้น

อบต.

2 จัดให้มีตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วม
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เพื่อความโปร่งใส ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ หมู่บ้านที่
ประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ

มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานมากขึ้น

อบต.

3 จัดให้มีตัวแทนของหมู่บ้านร่วมประชุมสภา เพื่อรับทราบการด าเนินงานของ
สภาและเสนอแนวทางพฒันา
ร่วมกัน

ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ หมู่บ้านที่
ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมสภา

พฒันาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน

อบต.

4 จัดให้มีเวบไซด์ กล่องหรือตู้แสดงความ
คิดเห็น

เพื่อรับข้อเสนอแนะความคิดเห็น
จากประชาชน

ประชาชนทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณ ประชาชนที่ร่วม
แสดงความคิดเห็น

พฒันาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน

อบต.

6.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1 สนับสนุนการศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

อ าเภอเรณูนคร
เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร 8 ต าบล และ 1 เทศบาลในอ าเภอ

เรณูนคร
25,000           ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารที่ได้รับ
การสนับสนุน

องค์กรมีความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ

อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยัง่ยืน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6.4 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร สมาชกิสภา อบต. ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
1 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้
มีคุณธรรมจริยธรรม

พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง

20,000           ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. เจ้าหน้าที่
เข้าอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

บุคลากรได้รับการพฒันา
ศักยภาพ มีคุณธรรม  
จริยธรรม

อบต.

6.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
1 จัดหาครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้การปฏบิัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตู้เก็บเอกสาร /  โต๊ะเก้าอี้
ส านักงาน/พดัลมติดฝาผนัง/เคร่ือง
ส ารองไฟ/กล้อง VDOฯลฯ

         200,000 อบต.ที่จัดหา
ครุภณัฑ์

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

2 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุคุรุภณัฑ์ เพื่อจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนที่
เหมาะสม และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

อาคารเก็บวัสดุ 1 ชั้น          300,000 อาคารที่ก่อสร้าง การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

5 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ อบต. เพื่อให้ อบต.และอาคารประชุม
สภาฯ มีความสวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

โดยการจัดสวนหย่อม, ท าน้ าตก, 
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

         100,000 อบต. ที่ปรับปรุง
ภมูิทัศน์

อบต.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความสวยงาม
น่าอยู่

อบต.

6 โครงการปรับปรุง ต่อเติมหลังคาเชื่อม
ระหว่างอาคารส านักงาน อาคารประชุม

เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร          300,000 โครงหลังคาที่
ได้รับการต่อเติม

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

7 โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เคร่ือง            10,000 กล้องถ่ายรูปที่
จัดซ้ือ

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่งโทรสาร เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งเอกสาร 1 เคร่ือง            10,000 เคร่ืองรับ - ส่ง
โทรสารที่จัดซ้ือ

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

 6.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชแ้ละอาคารประชมุสภาฯ
1 โครงการปรับปรุงบริเวณใต้อาคารประชุม

สภาฯ เป็นที่ท างาน
เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยการเทพื้น ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 
เมตร, ก่อผนังฉาบปูนเรียบผนัง 
115 ตารางเมตร, ยกพื้น ก่อผนัง 
ติดต้ังประตู กระจก ฯลฯ

         200,000 พื้นอาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อให้การปฏบิัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง            90,000 เคร่ืองปรับอากาศ
ที่จัดซ้ือ

การปฏบิัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อบต.



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
1 โครงการเสริมทางแอสฟัลท์ติก ถนนสายโคกหิน

แฮ่-หนองกุง
4,464,000        4,464,000        อบจ.

2 โครงการเสริมทางแอสฟัลท์ติก สายนายตะวัน ม.
12 - ทุ่งสว่าง

1,500,000        1,500,000        อบจ.

3 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง สายโคกหินแฮ่-ทุ่ง
สว่าง

500,000           500,000           อบจ.

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาด
เล็ก หมู่ 15

300,000           300,000           อบจ.

5 โครงการขยายเขตประปา ม.2 ไปบ้านฮ้าง 500,000           500,000           อบจ.
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาใหม่ทั้งหมด หมู่ 6 1,150,000        1,150,000        อบจ.
7 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 9 700,000           700,000           อบจ.
8 สร้างระบบน้้าประปาใหม่ทั้งหมด ม.14 2,000,000 2,000,000 อบต.
9 ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาโดนใหม่ ม.7 ไป 

บ้านอภัยวงค์
12,800,000      12,800,000      อบจ./ทางหลวง

ชนบท
10 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองขอนแก่น-โนนทอง

 ม.7
12,800,000      12,800,000      อบจ./ทางหลวง

ชนบท
11 ก่อสร้างถนนลาดยาง+สร้างสะพานห้วยผักหนาม

 ม.8
8,400,000        8,400,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
12 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขอนแก่น-บ้านโนน

ทอง
4,590,000        4,590,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
13 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหินแฮ่ ไป บ้านทุ่งสว่าง 4,590,000        4,590,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
14 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหินแฮ่ -หนองแซง - 

ค้าผาสุก
4,590,000        4,590,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
15 ปรับปรุงถนน สายหนองแซง - นาบัว  (ม.8-ม.13) 500,000           500,000           อบจ./ทางหลวง

ชนบท
16 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 10 ไป 

หมู่ที่ 9
3,537,000        3,537,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
17 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาม่วงทุ่ง-บ้านนา

ม่วงท่า-บ้านต้องน้อย
4,900,000        4,900,000        อบจ./ทางหลวง

ชนบท
18 ตัดถนนสายใหม่ตามคันห้วยยางจากสะพานข้าม

ห้วยยาง (ถนนสายโคกหินแฮ่ - หนองกุง) ไปนา
ม่วง

540,000           540,000           อบจ./ทางหลวง
ชนบท

19 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยเหมืองนา ม.9 600,000           600,000           อบจ.
20 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยยาง ม.9 600,000           600,000           อบจ.
21 ถนนลูกรังหนองขอนแก่นไปโนนทอง  (หมู่ที่ 7 ไป

 อบต.เรณู)
750,000           750,000           อบจ.

22 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามน้้าบัง สายนาม่วงท่า 
หมู่ 4 - บ่อดอกซ้อน

20,000,000      20,000,000      อบจ.

23 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบ้านต้องน้อย หมู่ที่ 2 620,000           620,000           การไฟฟ้า/อบจ.
24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 15 2,600,000        2,600,000        การไฟฟ้า/อบจ.
25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  โคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง 600,000           600,000           การไฟฟ้า/อบจ.
26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  โคกหินแฮ่ - ห้วยยาง 600,000           600,000           การไฟฟ้า/อบจ.

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัญชปีระสานแผนการพัฒนา
บัญชีประสานแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกหินแฮ่

ล้าดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ล้าดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม

27 ตัดถนนสายใหม่ สายหนองสิม - อนุสรณ์สถาน
เสียงปืนแตก (เลียบล้าน้้าบัง)

350,000 350,000 อบจ./ทางหลวง
ชนบท

28 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยยาง ม.1 ม.9 ม.11 2,000,000        2,000,000        อบจ.
29 ขยายสะพาน(เดิม) บริเวณฝายน้้าล้น ห้วยยาง

ตอนกลาง ม.1
300,000 300,000 อบจ.

30 ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัว ยู ม.7 สายนายละมัย
 - นายคิดเสาร์

1,680,000 1,680,000 อบจ.

31 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านนาบัว  พัฒนา
เป็นหมู่บ้านชนเผ่า

500,000           500,000           อบจ./สภา
วัฒนธรรมจังหวัด/

กระทรวง

32 ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 7 สิงหา 20,000,000      20,000,000      อบจ./สภา
วัฒนธรรมจังหวัด/

กระทรวง

33 ปรับภูมิทัศน์หนองม่วงหมู่ที่ 12 3,000,000        3,000,000        อบจ.
34 ถมที่สาธารณะบ้านโคกอนามัย     หมู่ที่ 11 1,000,000        1,000,000        อบจ.
35 ปรับภูมิทัศน์ห้วยยางหมู่ที่ 11 3,000,000        3,000,000        อบจ.
36 คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร จาก   น้้าบัง-บ้านฮ้าง 11,250,000      11,250,000      ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
37 ขยายคลองส่งน้้า  หมู่ 2 8,000,000        8,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
38 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 - ถนนหลวง 2,000,000        2,000,000        อบจ.
39 สถานีสูบน้้า+คลองส่งน้้า สายนาบัว ม.13-หนอง

กุง ม.6
15,000,000      15,000,000      ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
40 สถานีสูบน้้าบ้านหนองแซง หมู่ที่ 8 ช่วงนานา

ยมงคล-นายค้าแดง
11,250,000      11,250,000      ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
41 ก่อสร้างคลองส่งน้้าส่วนต่อจากนาลุงต้องลงห้วย

เหมืองนา ม.9
1,000,000        1,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
42 สถานีสูบน้้า+คลองส่งน้้า สาย ม.1, ม.9, ม.11, 

ม.12
10,000,000      10,000,000      ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
43 สถานีสูบน้้าห้วยยางตอนบน หมู่ที่  15 5,000,000        5,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
44 คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 15 บ้าน

ชลประทาน
1,500,000        1,500,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
45 คลองส่งน้้าบ้านนาบัว จากหมู่ที่ 13 ไปหมู่ที่ 5 1,500,000        1,500,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
46 ขุดลอกห้วยยางตอนกลางบ้านโคกหินแฮ่ 15,000,000      15,000,000      อบจ.
47 ขุดลอกห้วยยางตอนบน บ้านชลประทาน , บ้าน

นาโดน
4,000,000        4,000,000        อบจ.

48 ขุดลอกห้วยยางตอนล่าง บ้านนาม่วงท่า , บ้าน
นาม่วงทุ่ง

1,000,000        1,000,000        อบจ.

49 ขุดลอกห้วยเตยและสร้างผนังกั้นน้้า หมู่ที่  6 1,900,000        1,900,000        อบจ.
50 ขุดลอกหนองสามศพ หมู่ที่ 11 1,200,000        1,200,000        อบจ.
51 ขุดลอกหนองแซง หมู่ที่ 8 3,000,000        3,000,000        อบจ.
52 ขุดลอกห้วยเหมืองนา-หนองกกขาม ม.1 ม.10 15,000,000      15,000,000      อบจ.
53 ขุดลอกห้วยเหมืองนา+ตัดถนนสายนานาย

สุรสิทธิ์-หนองเด่ิน
1,500,000        1,500,000        อบจ.

54 ขุดลอกหนองกุดผือ หมู่ที่ 6 400,000           400,000           อบจ.



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ล้าดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม

55 ขุดลอกหนองครก หมู่ที่ 7 720,000           720,000           อบจ.
56 ขุดลอกห้วยแก หมู่ที่ 7 720,000           720,000           อบจ.
57 ขุดลอกหนองกลาง หมู่ที่ 15 2,000,000        2,000,000        อบจ.
58 ขุดลอกหนองบ่อเกลือ ม.11 6,400,000        6,400,000        อบจ.
59 ขุดลอกหนองอุ่มแก้ว ม.14 1,000,000        1,000,000        อบจ.
60 ขยายคลองส่งน้้า นานายวาสดี-นานายชมเชย ม.

11
2,000,000        2,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
61 ฝายน้้าล้น บริเวณสะพานห้วยยาง 900,000           900,000           ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
62 ฝายกั้นน้้าห้วยยาง หมู่ที่  3 1,000,000        1,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
63 ฝายน้้าล้นห้วยเหมืองนาแห่งที่ 2 ม.9 500,000           500,000           ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
64 ฝายน้้าล้นห้วยเตยตอนกลาง 900,000           900,000           ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
65 ขุดลอกหนองหินแฮ่ ม.9 500,000           500,000           อบจ.
66 ขุดลอกหนองหมาแจะ ม.14 400,000           400,000           อบจ.
67 คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร ชลประทาน-นาโดน 

ม.7
2,000,000 2,000,000 ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
68 ขุดลอกห้วยยางตอนบน + ปรับปรุงเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ม.15
3,000,000        3,000,000        อบจ.

69 ขุดลอกหนองสะโน 890,000           890,000           อบจ.
70 ขยายคลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร สาย ม.1 ไปหมู่ 2 2,000,000        2,000,000        ชลประทาน/

ทรัพยากรน้้า
71 วางท่อระบายน้้าเพื่อการเกษตรต่อจากคลองส่ง

น้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า บ้านต้องน้อย ไปบ้าน
โคกพัฒนา ม.12

500,000           500,000           ชลประทาน/
ทรัพยากรน้้า

72 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้าหมู่บ้าน ม.10 1,000,000 1,000,000 อบจ.
73 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า สายโคกหินแฮ่-ชลประทาน 500,000 500,000 การไฟฟ้า
74 ก่อสร้างสนามกีฬา 4,800,000 4,800,000 การไฟฟ้า
75 โครงการตัดถนนสายใหม่ สาย บ.โคกหินแฮ่ ม.9 -

 บ.เหิบ
500,000 500,000 การไฟฟ้า

รวมทั้งส้ิน  75  โครงการ 90,291,000      126,760,000    51,240,000      268,291,000    



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
ได้แก่ เส้นทางคมนาคม  การระบายน้ า  การไฟฟ้า  ระบบน้ า
ดื่มสะอาดฯลฯ 
 

 
 

67 

 
 

4,990,000 
 
 

 

 
 

18 

 
 

1,456,000 

 
 

24 

 
 

1,912,000 

 
 

109 

 
 

8,358,000 

รวม 67 4,990,000 18 1,456,000 24 1,912,000 109 8,358,000 
2.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้แก่ การ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  และจัดอบรมอาชีพ 
 

 
 

7 

 
 

320,000 

 
 

2 

 
 

200,000 

 
 

2 

 
 

40,000 

 
 

11 

 
 

560,000 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.2 ส่งเสริมระบบน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น คลองส่งน้ า ห้วย บ่อ
น้ าลึก ห้วย หนอง คลอง บึง ฝายต่างๆ ฯลฯ 
 

2 180,000 1 25,000 1 100,000 4 305,000 

รวม 9 500,000 3 225,000 3 140,000 15 865,000 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ประเพณี วัฒนธรรม
และกำรท่องเที่ยว 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของตัวเอง 
3.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุง พัฒนา จัดกิจกรรมศูนย์
เด็กเล็กประจ าต าบลโคกหินแฮ่/โรงเรียน 

 
 
 

15 
 
 

11 

 
 
 

800,000 
 
 

545,000 

 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 

50,000 
 
 

12,000 

 
 
 
- 
 
 

3 

 
 
 
- 
 
 

1,290,000 

 
 
 

16 
 
 

15 

 
 
 

850,000 
 
 

1,847,000 

รวม 26 1,345,000 2 62,000 3 1,290,000 31 2,697,000 
 
 
 
 
 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1 การสาธารณสุข เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน การควบคุมและระวังโรค 
4.2 การจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน 
4.3 การส่งเสริมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับต าบลและ
หมู่บ้าน/ศูนย์ควบคุมโรคระดับต าบล 
4.4 ส่งเริมศูนย์ควบคุมโรคระดับต าบล 
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- 
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200,000 
- 
 
- 
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2 
1 
 

1 
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160,000 
100,000 

 
100,000 
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2 
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- 
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150,000 
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- 

 
 
 

5 
 

10 
1 
 

1 

 
 
 

602,500 
 

510,000 
100,000 

 
100,000 

รวม 11 802,500 4 360,000 2 150,000 17 1,312,500 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1 จัดสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 
5.2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
5.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.5 ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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6 
3 
- 

 
 
 

380,000 
140,000 

 
335,000 
70,000 

- 

 
 
 

1 
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12 
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6 
3 
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480,000 
440,000 

 
335,000 
70,000 

190,000 

รวม 23 925,000 8 590,000 - - 31 1,515,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
6.1 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ 
อบต. รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.4 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ให้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม 
6.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และอาคาร
ประชุมสภาฯ 
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15,000 
 

10,000 
25,000 

 
20,000 

 
920,000 

 
290,000 

รวม 13 890,000 3 390,000 - - 16 1,280,000 
รวมทุกยุทธศาสตร์ 149 9,452,500 38 3,083,000 32 3,492,000 219 16,027,500 

 
 



 

  
 

บัญชีสรุปโครงการประสานแผนการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมสามปี 
จ านวน โครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวน โครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวน โครงการ งบประมาณ(บาท) จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

23 90,291,000 39 126,760,000 13 51,240,000 75 268,291,000 



 

 

 
 

                                                 
                        
                        ส่วนที่ 4 

 
 

    
4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  เป็นการติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ซึ่งประกอบดว้ยสาระส าคัญ 3 บท ได้แก่ 

บทที่  1  กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ระเบียบวิธีการ  กรอบ
แนวคิด  และประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลโคกหินแฮ่   เนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ  เป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะใช้เป็นตัวก าหนดทิศทาง ในการพัฒนา
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์  นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในต าบลโคกหินแฮ่ที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงคาดว่าได้รับประโยชน์ดังนี้ 

1.ใช้เป็นเครือ่งมือในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
2.ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก

หินแฮ่ 
3.ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการเพื่อน าเสนอฝ่าย บริหาร

ในการพิจารณา ปรับปรุง  แก้ไข  หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะกับความต้องการ ของ
ประชาชนในพื้นทีต่่อไป 

4.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น   สร้างความเข้าใจให้กับผู ้เกี ่ยวข้อง  
(องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่)  ภาคประชาชนอันจะน าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม  
(Participatory Democracy)  ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี (Good Governance) 

บทที ่2 กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล  ประกอบไปด้วย 
1.วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
๒.ภารกิจหลักหรอืพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
๓.จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
๔.นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
5.คู่มืการตดิตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

 

 
 



 

 

 
 

 

4.2 ระเบียบ  วิธีในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
บทที ่  3 กล่าวถึงวิธีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ในภาพรวมในประเด็นแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ตามแผนการด าเนินงาน  โดยใช้แบบประเมินดังนี ้

แบบที ่1   :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบที ่๒   :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

แบบท่ี 3/1   :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
แบบท่ี ๑ กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค ำชี้แจง  :  แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นกำร
ประเมิน 

มีกำร 
ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำร 
ด ำเนินงำน 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพ ิจารณาร่างแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที ่ ๒ กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของทอ้งถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน   
9. มีการว ิเคราะห์ศักยภาพของทอ้งถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือกาพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม่   



 

 

 
 

 
 

แบบที ่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 
ค ำชีแ้จง  : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุก ๆ   ๓  เดือน  เริ่มตั้งแตส่ิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่  1 
__________________________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ชื่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่   

 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(๑) ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที ่๒ (มกราคม – มีนาคม)  
(๓)  ไตรมาสที่ ๓  (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที ่๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 

 
 
 

แบบที ่ ๓/๑ แบบประเมนิผลกำรด ำเน ินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
______________________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทัว่ไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
๒. วัน /เดือน /ปี  ที่รายงาน 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี………….. 
๓. ยุทธศาสตร์และ 
จ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1   
2   

ฯลฯ   
รวม   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

 
 
1.สภำพทั่วไป 

1.1  ที่ตั้ง  ต าบลโคกหินแฮ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเรณูนคร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2031 ห่างจากอ าเภอเรณูนครประมาณ   6 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม  ไปทางทิศใต้ 
ประมาณ  50  กิโลเมตร  โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน   

1.2  เนื้อที่  ต าบลโคกหินแฮ่  มีเนื้อที่โดยประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร  หรือ 27,500 ไร่ มีพ้ืนที่
การเกษตรประมาณ 16,903 ไร่ 

 อาณาเขตทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก 
 อาณาเขตทิศใต้    ติดต่อกับ  ต าบลท่าลาดและต าบลเรณูใต้  อ าเภอเรณูนคร 
 อาณาเขตทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ต าบลเรณู  อ าเภอเรณูนคร 
 อาณาเขตทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลพระซอง  อ าเภอนาแก 

1.3  ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนตื้น  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน
ทราย  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท านาอยู่นอกเขตชลประทาน  มีล าน้ าบังและห้วยแคนไหลผ่าน    นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญอีก   ได้แก่ หนองเบ็ญ  หนองโสน  หนองแซง  ชลประทาน  ฝายหลวง  หนองปรง 
หนองสระพัง หนองครก หนองขอนแก่น หนองม่วง  หนองแข้  หนองห้วยกระยัง  หนองสิม ห้วยยาง  หนองบัว 

1.4  จ านวนประชากร 
ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรในต ำบลโคกหินแฮ่  
ข้อมูลทะเบียนรำษฎร ์ ณ  พฤษภำคม  2558  

 

หมู่ที่ บ้ำน 
ประชำกร (คน) 

ครัวเรือน 
หมำย
เหตุ ชำย หญิง รวม 

1 โคกหินแฮ่ 262 254 516 134 โรงเรียน 
2 ต้องน้อย 145 141 286 88 วัด  
3 นาม่วงทุ่ง 213 205 418 102 โรงเรียน   

วัด 4 นาม่วงท่า 118 112 230 55 ส านักสงฆ ์ 
5 นาบัว 230 244 474 119 วัด  
6 หนองกุง 306 303 609 149 โรงเรียน 
7 นาโดนใหม่ 432 452 884 225 โรงเรียน 
8 หนองแซง 278 263 541 128 โรงเรียน 
9 โคกหินแฮ่ 284 277 561 175   

10 เนินน้ าค า 391 362 753 184 วัด  
11 โคกอนามัย 207 227 434 129 อนามัย    

วัด 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกหินแฮ่ 
 



 

  
 

หมู่ที่ บ้ำน 
ประชำกร (คน) 

ครัวเรือน 
หมำย
เหตุ ชำย หญิง รวม 

12 โคกพัฒนา 193 193 386 102   
13 นาบัว 293 277 570 135 โรงเรียน   

อนามัย 14 นาบัว 122 126 248 56   
15 ชลประทาน 114 122 236 76   
รวม  3,588 3,558 7,146 1,857  

 
2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา และปศุสัตว์ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ท านา ท าสวน ท าไร่    ประมาณ  2,882  คน 
 2. ข้าราชการ             ประมาณ    199   คน 
 3. รัฐวสิาหกิจ                     ประมาณ               20   คน 
 4. พนักงานบริษัท    ประมาณ      25   คน 
         5. รับจ้างทั่วไป      ประมาณ             227   คน 
         6. ค้าขาย    ประมาณ              90   คน 
 7. ธุรกิจส่วนตัว    ประมาณ      27  คน 

  2.2 หนว่ยงานธุรกิจในเขตต าบล 
หน่วยธุรกิจ จ านวน 

โรงสีข้าว 17 
ร้านค้า 67 
ปั๊มหลอด 2 
ปั๊มขนาดเล็ก 2 
โรงข้าวปุ้น 1 
อู่ซ่อมรถ เล็ก/ใหญ่ 7 
ร้านเสริมสวย 5 
โกดังเก็บของเก่า 1 
ร้านอินเตอร์เน็ต 3 
รับซื้อของเก่า 2 
ร้านอิเล็กทรอนิกส์ 1 

 
*  ข้อมูลจากกองคลัง  มิถุนายน  2558 

 
2.2  พืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ข้าว  ยาสูบ   ข้าวโพด และ มะเขือเทศ 

2.3  โรงฆ่าสัตว์   2 แห่ง  (หมู่ท่ี 3  นาม่วงทุ่ง  และหมู่ท่ี 6 หนองกุง) 
 



 

  
 

3. สภำพทำงสังคม 
o ข้อมูลสถานศึกษา  บุคลากรการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
 

ที ่ สถานที่ 
ผดด. / ครู (คน) 

บุคลากร 

เด็ก
ใน

ศูนย์ นักเรียนประถม (คน) 

นร.
โรงเรียน
ขยาย
โอกาส
(คน) 

รวมนร.
ทั้งสิ้น 

    
ชาย หญิง รวม (คน) อนุบาล 

ป.1- 
ป.4 

ป.5- 
ป.6 

รวม (คน) 

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                  
1 โคกหินแฮ่  - 8 8 109 - - - - - 109 
2 โคกหินแฮ่ 1 - 3 3 36 - - - - - 36 
  รวม - 11 11 145 - - - - - 145 
  โรงเรียน           
1 บ้านโคกหินแฮ่ 10 15 25 - 33 70 43 146 73 219 
2 บ้านนาโดนใหม่ 5 8 13 - 20 55 32 107 - 107 
3 บ้านนาม่วง 4 4 8 - 10 24 15 49 - 49 
4 บ้านหนองแซง 5 2 7 - 9 24 21 54 - 54 
5 บ้านนาบัว 4 7 11 - 24 48 35 107 - 107 
6 บ้านหนองกุง 5 2 7 - 12 24 11 47 - 47 

  รวม 33 38 71 - 108 245 157 510 73 583 
 
 
 



o  ด้ำนสำธำรณสุข   
▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     2   แห่ง  คือ 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลโคกหินแฮ่ มีบุคลากร 9 ราย มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 

หมู่บ้าน ดังนี้ คือ 
หมู่ที่ 1  บ้านโคกหินแฮ่  
หมู่ที่ 2  บ้านต้องน้อย 
หมู่ที่ 7  บ้านนาโดนใหม่ 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ 9  บ้านโคกหินแฮ่ 
หมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ าค า 
หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามัย 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา 
หมู่ที่ 15 บ้านชลประทาน 

2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำบัว  มีบุคลากร  6  ราย พ้ืนที่รับผิดชอบ 
6 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ 
หมู่ที่ 3  บ้านนาม่วงทุ่ง     
หมู่ที่ 4  บ้านนาม่วงท่า  
หมู่ที่ 5  บ้านนาบัว  
หมู่ที่ 6  บ้านหนองกุง  
หมู่ที่ 13 บ้านนาบัว  
หมู่ที่ 14 บ้านนาบัว  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
▪ สถานีต ารวจภูธรต าบล 1  แห่ง คือ สถานีต ารวจภูธรต าบลนาโดน  อัตราก าลังพลรวม  

19  นาย  รับผิดชอบ  3  ต าบล  คือ 
1. ต าบลโคกหินแฮ่      จ านวน  15  หมู่บ้าน 
2. ต าบลท่าลาด          จ านวน    8  หมู่บ้าน 
3. ต าบลนาขาม          จ านวน    9  หมู่บ้าน 

o สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
▪ วัด  8  แห่ง (บ้านนาม่วงทุ่ง, ต้องน้อย, นาบัวหมู่ที่ 5, บ้านหนองกุง,บ้านนาโดนใหม่, 

บ้านหนองแซง  , บ้านเนินน้ าค า  ,โคกหินแฮ่)   
▪ ส านักสงฆ์  3 แห่ง  (บ้านนาม่วงท่า , บ้านโคกอนามัย ,  บ้านชลประทาน) 

 

 

 



 

  
 

4.โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค    
▪ ถนน 

- ถนนคอนกรีต จ านวน   68   เส้น   ระยะทาง   22,691.60    เมตร   
- ถนนลาดยาง จ านวน     3   เส้น   ระยะทาง         4,732     เมตร   
- ถนนลูกรัง จ านวน    84  เส้น   ระยะทาง   54,556.90    เมตร 
ซึ่งใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล 
*ข้อมูลส ารวจจากกองช่าง  เดือน  มิถุนายน  2558 

▪ สะพาน 
      -  สะพานคอนกรีต  3  แห่ง  (หมู่ที่  4  บ้านนาม่วงท่า-บ้านสองคอน, หมู่ที ่ 9  ห้วย
เหมืองนา  และหมู่ที่ 11 ห้วยยาง) 

▪ แหล่งน้ าธรรมชาติและท่ีสร้างขึ้น 
- บ่อน้ าตื้น                                        151 แห่ง 
- บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ  915 แห่ง  
- สระ (100 ตร.ว.ขึ้นไป)  455  แห่ง 
- ห้วย      16   แห่ง 
- หนอง บึง     30   แห่ง 
- คลองส่งน้ า       3   แห่ง 
- ฝายกั้นน้ า                                         17   แห่ง 

▪ การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   -   แห่ง 
- หอกระจายข่าว มีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน  การกระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนที่ คิดเป็น ร้อย
ละ  100 %  ของพ้ืนที่ 

▪ การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน   
- มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1,857  ครัวเรือน (ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด)   
- ไฟฟ้าแสงสว่าง    466  จุด  ครบทุกหมู่บ้าน 

▪ การประปา    
- มีประปาใช้  15  หมู่บ้าน   (ประมาณ  1,857 ครัวเรือน) 
- ปริมาณใช้น้ าประปา  ประมาณ  9,000  ลบ.ม./วัน 
- หมู่บ้าน ด าเนินกิจการประปาเอง   8  แห่ง    อบต.ด าเนินการ 1 แห่ง (หมู่ท่ี 2 บ้าน
ต้องน้อย) 

 
 
 
 
 



 

  
 

5.ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 มวลชนจัดตั้ง 

-  ลูกเสือชาวบ้าน       
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          
-  คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการในระดับต าบล       
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต าบล                    
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน                 
-  คณะกรรมการเยาวชนต าบล                                      
-  อาสาพัฒนาชุมชน            

 กองทุน/ชมรม/กลุ่มจัดตั้ง 
                    -  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโคกหินแฮ่  ประธานกองทุน  นายสันติ  ศรียะไชย 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท  ต าบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  1,012  คน  
ประธานกองทุน นายสกลมา  ราชสินธ์ 

   -  ศูนย์  3  วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว  ประธานศูนย์  นายสันติ  ศรียะไชย  
   -  หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว  บ้านเนินน้ าค า 
   -  กลุ่มขนมจีนน้ านัว  หมู่ที่  10  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางค าม่ัน  ไชโย 
   -  กลุ่มขนมอบกรอบ  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางจันทิมา  สอนวงค์ 
   -  กลุ่มทอผ้าต าบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  100  คน  ประธานกลุ่ม  นางรักษา  อุ่นลุม 
   -  กลุ่มทอผ้าเทป  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นางทองสวย  เหง้าสุวรรณ 
   -  กลุ่มเย็บด้วยจักร  ปักด้วยมือ  สมาชิก  25  คน  ประธานกลุ่ม  นางรักษา  อุ่นลุม 
   -  กลุ่มถักไหมพรม  สมาชิก  25  คน  ประธานกลุ่ม  นางขันทอง  ขอดเมชัย 
   -  กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นายสุทิน  โลสันตา 
   -  กลุ่มเลี้ยงโคเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลโคกหินแฮ่  ประธานกลุ่ม  นายอุทิศ  ส ารองพัน 
   -  กลุ่มหมูหลุม  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นายมนตรี  เสนารัตน์ 
   -  กลุ่มพานบายศรี  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางค าเชิญ  แมลงทับ 
   -  กลุ่มผู้พิการ  สมาชิก  60  คน  ประธานกลุ่ม  นายไชยสิทธิ์  จิตมาตย์ 

-  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพต าบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  28  คน  ประธานกลุ่ม  นายสุรสิทธิ์  
บัวชุม   

-  กลุ่มเกษตรกร  15  หมู่บ้าน  ประธานกลุ่ม  ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
   -  กลุ่มเลี้ยงโค  หมู่ที่  2  ประธานกลุ่ม  นายหนูจันทร์  ต้องสว่าง 
   -  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่  1  สมาชิก  60  คน  ประธานกลุ่ม  นางสวาทจิต อุ่นลุม 
   -  กลุ่มอาชีพทอผ้า  หมู่ที่  12  สมาชิก  45  คน  ประธานกลุ่ม  นางวิจิตร  ศรีเจริญ 
   -  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  11  สมาชิก  40  คน  ประธานกลุ่ม  นางจันทะบูรณ์  บัวชุม 
   -  กลุ่มเลี้ยงปลา  (ผู้พิการ)  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นายแสงชัย  ทินโน 
   -  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  (แบ่งเป็นคุ้มๆละ  8  หลังคาเรือน) 
   -  กลุ่มทอผ้าพืน้เมือง  หมู่ที่  10  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นางค าม่ัน  ไชโย 
 
 
   



 

  
 

6. ศักยภำพในต ำบล 
6.1 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

6.1.1  จ ำนวนบุคลำกร  
 พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   19   คน ดังนี ้
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     7 คน 
2. กองคลัง      2 คน 
3. กองช่าง         2 คน 
4. ส่วนการศึกษา   8 คน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   10   คน ดังนี้ 
     1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   5  คน 
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  1   คน 
    3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   1  คน 
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1   คน 
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   1   คน 

6. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    1   คน 

 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  คน  ดังนี้ 
   1. พนักงานขับรถ   3 คน 
   2. คนสวน    1 คน 
   3. คนงานเครื่องสูบน้ า   2 คน 
   4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   1  คน  

 พนักงานจ้างเหมา  จ านวน  3  คน  ดังนี้ 
   1. คนงานทั่วไป    2 คน 
   2. ยาม     1 คน 
   3. แม่บ้าน    1 คน 

 6.1.2 ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
               -  ปริญญาโท    7 คน 
   -  ปริญญาตรี    20 คน 
   -  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  7 คน 
   -  ประถมศึกษา    6 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

    

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรอบต.โคกหินแฮ่ 

นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
นำยสนัติ  ศรียะไชย 

 

รองนำยก อบต. 
นำยประไพ  มุลทำเย็น 

 

รองนำยก อบต. 
นำยจำลึก  แสนมติร 

เลขำฯนำยก อบต. 
นำงสำยง  สุขรี 

ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยเกษมศกัดิ์   ทิพย์วงค์ 

 

หัวหน้ำส ำนกังำนปลดัอบต. 
นำงธนภร    ทิพย์วงค์ 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
นำยชำตรี   ศรีเรือง 

 

รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
นำงเทพดำรำ  นวลตำ 

 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานสถิติ นโยบายและแผน     
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
- งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังคม 
- งานหลักประกันสุขภาพ 
- งานทะเบียนพาณิชย์ 
- สสส. 

 - งานบริหารงานคลัง 
 - งานการเงินและบัญชี 
 - งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
  - งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานแผนท่ีภาษี  

  - งานก่อสร้าง  
  - งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานส ารวจ 
  - งานผังเมือง 

รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำงเทพดำรำ  นวลตำ 

 

หัวหน้ำส่วนกำรศกึษำ 
นำงมลินี  เพชรมี 

 

  - งานบริหารการศึกษา 
  - งานส่งเสริมการศึกษา 
  - งานการศึกษาและ
วัฒนธรรม 
  - งานกีฬาและ
นันทนาการ 



6.1.3  รำยรับ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
6.1.4    รำยจ่ำย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ตำรำงแสดงรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2555 – 2557  (บำท) 

ปี 
งบ 

ประมาณ 
งบกลาง 

เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่า 

สาธาร- 
ณูปโภค 

เงินอุดหนุน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่นๆ 

 
 
 

รวมรายจา่ยทั้งสิ้น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2555 683,630.75 6,236,861.00 1,424,393 1,139,387.05 2,256,230.22 557,126.27 2,402,320.24 139,409.89 2,436,614 529,500 17,505,472.42 

2556 406,264.00 
 

6,639,254.00 627,480 2,130,887.41 2,252,747.22 843,754.76 3,395,947.80 511,474.00 1,952,100 628,800 19,388,709.19 

2557  673,882.00 7,229,223.28 1,707,347 2,460,950.95 2,295,420.62 1,086,387.60 3,506,961.56 831,765.00 3,788,020 10,000 23,589,958.01 

 

ปี 
 

ภาษีอากร/ภาษี
จัดเก็บเอง 

ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร
ให้ 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต/ค่าปรับ 

รายได้จาก
ทรัพย์สิน อบต. 

รายได้จากสา
ธารณูป โภคและ

การพาณิชย์ 

รายได้
เบ็ดเตล็ด 

รายรับจากเงินอุดหนุน รวมรายรับทั้งสิ้น 

2555 89,133.81 12,475,502.26 37,242.00 170,586.64 22,975 264,000 10,081,238.18 23,140,677.89 

2556 100,974.81 17,059,519.46 97,223.00 332,016.09 26,915 192,061 9,964,952.00 27,773,661.36 

2557 104,085.51 14,210,594.17 24,392.20 358,106.77 30,055 106,620 12,038,423.05 26,876,336.70 



สำรบัญ 
      
                  หน้า 
 

ส่วนที่ 1 บทน า        1 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  ปีงบประมาณ  2557 3 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ    12 
 - รายละเอียดโครงการพัฒนา      15 
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      46 

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล     52 

  ภำคผนวก 
   ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     57 
   ข สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  58 
   ค การประเมินคุณภาพของแผน     67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ  อปท. 
---------------------------------------------------------- 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
   3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
   3.2 พันธกิจ (5) 
   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
   3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
   3.5 ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 
 

 
      
 
   
 
   
   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของ อปท. ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลการปกครอง  ประชากร  ทรัพยากร  โครงสร้างพ้ืนฐาน  
สถานที่ท่องเที่ยว  เป็นต้น  และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

 
3 
 

3 
2 
 

2 

2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์  ข้อมูลท่ีส ำคัญ  ด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  
และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  และมีกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส ำคัญ  เพื่อชี้ให้เห็นศักยภำพ  ปัญหำ  
และควำมต้องกำร 
   * กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำและ/หรือ 
จปฐ. 
   - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน  การสร้างอาชีพ 
   - มีการวิเคราะห์  หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
   * กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม  เช่น  ก าลัง
แรงงาน  การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  
ปัญหายาเสพติด  เป็นต้น 
   - มีการวิเคราะห์  หรือ  เปรียบเทียบข้อมูล  ที่ส าคัญของ  อปท.  
และแสดงให้เห็นศักยภาพและความรุนแรงของปัญหา 
   * กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
ของ  อปท. 
   * SWOT  ต้องสอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพของ  อปท. 
   - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 
(2) 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

3 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ
(ต่อ) 

   * สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิง
พื้นที่ 
   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาและความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 
 

6 
 

(2) 
 

(2) 
 

(2) 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน ์

    
   * มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนำคตอย่ำงชัดเจน  สอดคล้องกับโอกำสและ
ศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะของ อปท. 
   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็น  สอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   - มีความเป็นไปได้  ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

 
 
 
 

3 
2 

3.2 พันธกิจ    
   - แสดงถึงภารกิจที่ควรเป็น  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
(2) 

 
3 
2 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์    * มีควำมชัดเจน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพำะ
ของพื้นที่ 
   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางพัฒนา 
   - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา  
ศักยภาพของ อปท. 
   - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 
 

4 
4 
 

2 

3.4 เป้าประสงค ์    * สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
   - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง  4  ปี 
 

5 
(3) 
(2) 

 
3 
2 



 

  
 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3.5 ตัวชีว้ัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
   * ตัวชี้วัด 
   - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 
   - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 
 

5 
 

4 
    * ค่ำเป้ำหมำย 

   - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้านปริมาณ  
งบประมาณ  เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 
3 
3 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   * มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนกำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพำะของพ้ืนที่ 
   - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 
 
 

6 
 
 

6 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรำยกำรชุดโครงกำรประกอบด้วย 
   * โครงกำร/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
   - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
   * โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจนและ
น ำไปสู่ผลส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง  3  ปี  (ในภาพรวมของแผน) 
 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 

 
 
- 
 

3 
2 
 
 

3 
 

2 
 

 รวมคะแนนที่ได้ 100 83 
หมำยเหตุ ;  1. คณะกรรมการติดตามประเมินผล  ประเมินผลจาก  เอกสาร  รายงาน  แบบสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด

หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง  วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีได้ 


