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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561 –2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2559   โดยจัดท าตามข้ันตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปแบบ มีขั้นตอน    
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อร่วมกันในการพิจารณาก าหนดแนวทาง การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี      
พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถ่ินสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีทิศทางที่ชัดเจน  และท าให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะด าเนินการ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
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ส่วนที่  1  
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอไทรงามไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 85.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  53,285 ไร่  
มีจ านวนทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน  
  ประชากรส่วนใหญ่อพยพย้ายถ่ินฐานมาจากอ าเภอพรานกระต่ายและอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 , 8 มีบางหมู่บ้านที่อพยพย้ายถ่ินฐาน มาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจากภาคอีสาน ได้แก่หมู่ที่ 5, 6, 7 ภาษาที่ใช้สื่อสารคือ 
ภาษาไทยและภาษาท้องถ่ินของแต่ละหมู่บ้านการตั้งบ้านเรือนของประชากรในต าบลในแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้น า
การจัดต้ังหมู่บ้านเป็นของตนเอง โดยไม่แยกหมู่บ้านมาจากหมู่บ้านอื่น การด ารงชีวิตของประชากร เป็นแบบเรียบ
ง่าย พึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรพบุรุษ 
โดยต าบลหนองคล้ามีอาณาเขต ดังนี้  
   ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลมหาชัย 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลไทรงามและต าบลมหาชัย 
   ทิศใต ้ติดต่อกับต าบลพานทองและต าบลหนองทอง 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลพานทอง 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
  ภูมิประเทศของต าบลหนองคล้า ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็น
อาชีพเกษตรกรรม  เช่น การท านา ปลูกอ้อย  การท าพืชไร่    การท าสวนผลไม้  การท าไร่นาสวนผสม ส าหรับ
อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ การประมง การหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น 
   ลักษณะการถือครองที่ดิน 
   พื้นที่ถือครองทั้งหมด  53,285 ไร่  แบ่งเป็น 
    พื้นที่ท าการเกษตร  49,353 ไร่  
    พื้นที่ท านา   25,253 ไร่  
    พื้นที่ท าไร่   20,599 ไร่  
    พื้นที่อื่น ๆ      2,203 ไร่  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

    แบ่งเป็น ๓ ฤด ู
   ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
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ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน 
   1) ปริมาณน้ าฝน เฉลี่ย  1,072  ม.ม.  การกระจายตัวของปริมาณน้ าฝน  101  วัน 
   2) เดือนที่มีฝนตกมากคือ เดือน  สิงหาคม - กันยายน 
   3) เดือนที่มีฝนกระจายตัวตลอดทั้งเดือน คือ เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 

   ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
  1.4 ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนตะกอน และดินร่วนปนทราย จึงท าให้เหมาะแก่การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
  คลอง/สระ/อ่างเก็บน้้า 
    
ล้าดับ

ท่ี 
ชื่อแหล่งน้้า สถานท่ี เน้ือท่ี (ไร่) ความจุ (ลบ.ม.) 

1 คลองวังโขน หมู่ 2 บ้านวังโขน 1 7,195 
 สระหลวง ร.ร.บ้านวังโขน หมู่ 2 บ้านวังโขน 2 11,299 
 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ1) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 4 20,662 
 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ2) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 1 6,549 
 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ3) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 2 12,958 
 สระหลวงบ้านหัวยาง (บ่อ1) หมู่ 4 บ้านหัวยาง 2 9,400 
 สระหลวงบ้านหัวยาง (บ่อ2) หมู่ 4 บ้านหัวยาง 2 9,232 
 สระหลวงบ้านใหม่เจริญพร หมู่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 10 48,536 
 อ่างเก็บน้ า หมู่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง 12 51,000 
 
   ประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาล 

ชื่อหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ 
หมู่ที่  1  บ้านหนองคล้า 3 6 
หมู่ที่  2  บ้านวังโขน 1 1 
หมู่ที่  3  บ้านแม่บัว 1 4 
หมู่ที่  4  บ้านหัวยาง 1 2 
หมู่ที่  5  บ้านใหม่เจริญพร 1 1 
หมู่ที่  6  บ้านใหม่ท้ายวัง 3 4 
หมู่ที่  7  บ้านโปร่งตะคลอง 1 4 
หมู่ที่  8  บ้านวังสามัคคี  1 2 
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รวมท้ังสิ้น 12 24 
  
  1.6 ลักษณะของป่าไม้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร  
พื้นที่จ ำนวน  30,883 ไร่ 

 
 
 
 
 

 2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง  
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  1) นายรังสรรค์  ศิริพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
  1) นายกิตติ  จิลศรี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  2) นายทองใบ  ทองอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  3) นายสัญชัย  ด่านเจริญ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  4) นายทุม  ปานพุ่ม  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
  5) นายขวัญ  อินโพ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
  6) นายสง่า  ใจเอื้อ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
  7) นายทองชุป  ปิ่นจุไร  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
  8) นายไสว  โนรี   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  
  9) นายทองใบ  อินจันทร์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
  10) นายอร  ค าบุญ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  
  11) นายประศาสตร์  ปิ่นวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
  12) นายหน่อย  เงินอาจ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
  1 3) นายกิตติ  จิลศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
  1 4) นายสมัย  มาดวง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
  1 5) นายบูชา  ขวัญตา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
  1 6) นายปัญญา  ช่างทอง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
  1 7) นายสมชาย  นัยวุฒิ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
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  1 8) นางอัญชุลี  บัวบุญ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  
 

  2.2  เขตการเลือกตั้ง 
    การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า แบ่งเขตตาม
หมู่บ้าน มีจ านวน 8 หมู่บ้าน เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หมู่บ้านละ 2 คน มีสมาชิกสภาท้องถ่ินทั้งสิ้น 16  คน 
 
 
 
 
 
 
 

 3.ประชากร 
  จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอไทรงาม  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  วันท่ี 30  เมษายน  2562  ต าบลหนองคล้ามีประชากรที่อาศัยอยู่จริง
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  5,142  คน จ าแนกเป็นชาย  2,611  คน หญิง  2,531  คน มีความหนาแน่เฉลี่ย  
60  คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,538  ครัวเรือน โดยแยกเป็นหมูบ้านได้ ดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่  1  บ้านหนองคล้า 479 511 990 288 
หมู่ที่  2  บ้านวังโขน 468 431 899 368 
หมู่ที่  3  บ้านแม่บัว 235  231 466 139 
หมู่ที่  4  บ้านหัวยาง 263 251 514 143 
หมู่ที่  5  บ้านใหม่เจริญพร 208 195 403 129 
หมู่ที่  6  บ้านใหม่ท้ายวัง 230 213 443 132 
หมู่ที่  7  บ้านโปร่งตะคลอง 307 335 642 173 
หมู่ที่  8  บ้านวังสามัคคี  438 402 840 219 

รวม 8 หมู่บ้าน 2,628 2,569 5,197 1,591 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตต าบลหนองคล้า  
จ านวน  4 โรงเรียน   ดังนี้ 
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ที่ ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง 
 

1 โรงเรียนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 
2 โรงเรียนบ้านวังโขน หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 
3 โรงเรียนบ้านแม่บัว หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 
4 โรงเรียนบ้านหัวยาง หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีศูนย์พัฒนาเด็กจ านวน 1 ศูนย์ 
ดังนี้ 
ที่ ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง 

 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังโขน หมู่ที่ 2  บ้านวังโขน 

 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีสถานศึกษาของเอกชนที่อยู่ในเขตต าบลหนองคล้า 
จ านวน  1  โรงเรียน  ดังนี้ 
ที่ ช่ือสถานศึกษา ที่ตั้ง 

 
1 โรงเรียนตรีจุฬา หมู่ที่ 8  บ้านวังสามัคคี 

 4.2  สาธารณสุข 
ที่ ช่ือสถานบริการ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่เจริญ

พร 
หมู่ที่ 2,3,4,,5,6,8 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้ว
สุวรรณ 

หมู่ที่ 1,7 

 4.3 อาชญากรรม  
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   1) ตู้ยามต ารวจ       ต้ังอยู่ หมู ่2 บ้านวังโขน จ านวน  1   แห่ง   
  

2) โคมไฟฟ้าสาธารณะ       จ านวน  8   หมู่บ้าน.  
3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังโขน และหมู่ 8  บ้านวังสามัคคี  

จ านวน  10 จุด 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  5.1  การคมนาคมขนส่ง 
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  ต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอไทรงาม อยู่ห่างจากอ าเภอไทรงาม 7 กิโลเมตร 
มีถนนเช่ือมระหว่างอ าเภอไทรงามกับต าบลหนองคล้า 2 สาย คือ จากบ้านโปร่งตะคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองคล้า 
ถึง อ าเภอไทรงาม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และจากบ้านวังโขน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองคล้า ถึง อ าเภอ   
ไทรงามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และระยะทางจากต าบลหนองคล้าถึงจังหวัดก าแพงเพชรรวมระยะทาง
ประมาณ 40 กิโลเมตร 
  การคมนาคมใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1280 (สายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น) และ ทางหลวง หมายเลข 115 (สายบ้านวังโขน - อ าเภอไทรงาม) 
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการติดต่อและการคมนาคมในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรในพื้นที่ท าการเกษตรอีกหลายสายภายในต าบล ซึ่งมีทั้งถนนที่เป็นถนนพูนดิน ถนนลูกรัง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
  5.2  การไฟฟ้า 
  ต าบลหนองคล้า ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร สถานี
ควบคุมการจ่ายไฟลานกระบือ และไทรงาม  ซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ได้รับการติดตั้ง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2  การประปา 

ประปาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน ประเภทประปา ตามแบบของ

หน่วยงาน 
จ้านวนครัวเรือน 

หมู่ที่  1  บ้านหนองคล้า ระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย 193 

หมู่ที่  1 บ้านหนองคล้า  
         กลุม่เกาะมะพรา้ว 

ระบบประปาบาดาล
แบบลูกบอล 

กรมทรัพยากรน้ า 38 

หมู่ที่  1  บ้านหนองคล้า 
           กลุม่บา้นใหมพ่งษ์

ระบบประปาบาดาล
แบบลูกบอล 

กรมทรัพยากรน้ า 45 
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ไพร 
หมู่ที่  2  บ้านวังโขน ระบบประปาบาดาล

ขนาดใหญ่ 
กรมอนามัย 362 

หมู่ที่  3  บ้านแม่บัว ระบบประปาบาดาล
ขนาดกลาง 

กรมอนามัย 135 

หมู่ที่  4  บ้านหัวยาง ระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย 136 

หมู่ที่  5  บ้านใหม่เจริญพร ระบบประปาบาดาลแบบ
แชมเปญ 

กรมโยธา 126 

หมู่ที่  6 บ้านใหม่ท้ายวัง ระบบประปาบาดาล
แบบลูกบอล 

กรมโยธา 109 

หมู่ที่  6  บ้านใหม่ท้ายวัง 
           กลุม่บา้นหนองแม่
ลาน 

ระบบประปาบาดาล
แบบลูกบอล 

กรมอนามัย 14 

หมู่ที่  7  บ้านโปร่งตะคลอง ระบบประปา 
บาดาลขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย 166 

หมู่ที่  8  บ้านวังสามัคคี ระบบประปา 
บาดาลแบบแชมเปญ 

กรมอนามัย 166 

รวมจ้านวนประปาท้ังสิ้น   
11 บ่อ 

  1,538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 

หมู่บ้าน 
เสียงตาม

สาย 
หอกระจายข่าว 

ท่ีท้าการ
ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์
สาธารณะ 

หมายเหต ุ
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1. บ้านหนองคล้า 
2. บ้านวังโขน 
3. บ้านแม่บัว 
4. บ้านหัวยาง 
5. บ้านใหม่เจริญพร 
6. บ้านใหม่ท้ายวัง 
7. บ้านโปร่งตะคลอง 
8. บ้านวังสามัคคี 

- 
1 
2 
- 
1 
2 
- 
- 

1 
2 
- 
2 
- 
- 
1 
1 

- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-  
- 

 

รวมท้ังสิ้น 6 7 1 -  

   
6.ระบบเศรษฐกิจ 

  6.1 การเกษตร 
     ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน ซึ่งพืช

ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น ข้าว  อ้อย มันส าปะหลัง  ถ่ัว แตงโม เป็นต้น 
  6.2 การประมง 
  ในปัจจุบันประชากรที่รวมกลุ่มกันท าการประมง เช่น การเลี้ยงปลาช่อน ปลาดุก เลี้ยงกบ 
  6.3  การปศุสัตว์  
  ด้านการปศุสัตว์ในเขตต าบลหนองคล้า ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่  
  6.4 การบริการ 
    สถานที่จ าหน่ายอาหารและร้านอาหาร  จ านวน       3 แห่ง  
    สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มก๊าซ)  จ านวน       17 แห่ง
    ร้านค้าทั่วไป     จ านวน      44 แห่ง  
      ในพื้นที่ไม่มีการให้บริการห้องพัก หรือรีสอร์ท 
  6.5 การท่องเท่ียว 
  พื้นที่ต าบลหนองคล้า ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
  6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ยังไม่มีกลุ่มอาชีพ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1  การนับถือศาสนา  
  ประชาชนต าบลหนองคล้า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดต่างๆ ดังนี้  
   1) วัดป่าเลไลย์    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
   2) วัดคงคาราม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 8  
   3) วัดสว่างอารมณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
   4) วัดยางเจริญสุข   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
   5) วัดบ้านใหม่เจริญพร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
   6) วัดใหม่ท้ายวัง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
   7) วัดโปร่งตะคลอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
   8) ส านักสงฆ์เนินพนันศรัทธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
 
   



 

 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 -2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
      ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2557  
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  จ านวน   19,533,455.56  บาท ประกอบด้วย  
 หมวดภาษีอากร          135,797.50  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         9,701.20  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    344,763.04  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                  -    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          80.99  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                     -    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      13,550,609.83  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       5,492,503.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    6,261,630.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    จ านวน   14,050,491.91  บาท ประกอบด้วย  
 งบกลาง             407,610.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)    5,812,995.94  บาท 
 งบด าเนินงาน        
 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     5,734,244.33  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     1,141,350.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        20,000.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)        934,296.64  บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,261,630.00  บาท 
    (5) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน   2,759,247.62  บาท 
    (6) การจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  - บาท 
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     ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2558  
    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  จ านวน   20,323,406.84  บาท ประกอบด้วย  
 หมวดภาษีอากร          173,313.87  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         35,677.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         374,875.74  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                  -    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          167,230.22  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                     -    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      14,425,104.01  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       5,147,206.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    13,074,294.33  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    จ านวน   14,906,522.11  บาท ประกอบด้วย  
 งบกลาง             343,732.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)    5,972,404.66  บาท 
 งบด าเนินงาน        
 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     3,259,404.31  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     3,639,240.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        780,741.14  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)        911,000.00  บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 13,074,294.33  บาท 
    (5) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน       264,386.22  บาท 
    (6) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  - บาท 

 

     ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559  
    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  จ านวน   18,899,927.31  บาท ประกอบด้วย  
 หมวดภาษีอากร          189,481.24  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         91,518.50  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         183,789.69  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                  -    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          29,249.52  บาท 
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 หมวดรายได้จากทุน                     -    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      13,879,353.36  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       4,526,535.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    7,801,687.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง    จ านวน   18,251,087.39  บาท ประกอบด้วย  
 งบกลาง             505,994.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 6,450,376.18  บาท 
 งบด าเนินงาน        
 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     3,257,860.11  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     7,134,000.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        20,000.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)        882,857.10  บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,845,687.00  บาท 
    (5) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน            -     บาท 
    (6) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  - บาท 

 

     ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  
    (1) ประมาณการรายรับ  จ านวน   30,000,000  บาท ประกอบด้วย  
 หมวดภาษีอากร          162,000.00  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         18,500.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         360,000.00  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                  -    บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          150,200.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                     -    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร      14,309,300.00  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    
   

15,000,000.00  บาท 
    (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -  บาท 
    (3)ประมาณรายจ่าย    จ านวน   30,000,000.00 บาท ประกอบด้วย  

 งบกลาง        
     

9,767,130.00  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 8,508,520.00  บาท 
 งบด าเนินงาน        
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 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     7,487,200.00  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     3,199,550.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)        18,000.00  บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)   
     

1,019,600.00  บาท 
    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน          -  บาท 
    (5) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน            -     บาท 
    (6) การจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  - บาท 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์และโครงการท่ีน ามาจัดท าข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติต้ังแต่  1  ตุลาคม   2556 - 30  กันยายน  2557 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน ปี2557 

จ านวนโครงการที่น ามาท า 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  8 8 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  2 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  13 13 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  6 2 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค  2 1 

6. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมด้านเข้มแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล  20 13 

7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น  41 41 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  24 19 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  1 0 

รวม 117 98 

จ านวนโครงการทีได้ปฏิบัติต่อจ านวนโครงการท่ีปรากฏ  คิดเป็นร้อยละ    83.76 
 
 



 

 

13 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์และโครงการท่ีน ามาจัดท าข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติต้ังแต่  1  ตุลาคม   2557 - 30  กันยายน  2558 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี ( ปี

2558) 

จ านวนโครงการที่น ามา
จัดท าข้อบัญญัติปี  2558 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  21 15 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  2 2 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  13 13 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  1 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค  1 1 

6. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมด้านเข้มแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล  13 12 

7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น  35 33 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  16 16 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  1 0 

รวม 103 93 

จ านวนโครงการทีได้ปฏิบัติต่อจ านวนโครงการท่ีปรากฏ  คิดเป็นร้อยละ    90.29 
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ยุทธศาสตร์และโครงการท่ีน ามาจัดท าข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (วันท่ี  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี  

( ปี2559) 

จ านวนโครงการที่น ามา
จัดท าข้อบัญญัติปี  2559 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  34 30 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  6 2 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  14 13 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  7 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค  3 1 

6. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมด้านเข้มแข็งและยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล  16 12 

7. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น  38 33 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  24 16 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  2 0 

รวม 144 108 

จ านวนโครงการทีได้ปฏิบัติต่อจ านวนโครงการท่ีปรากฏ  คิดเป็นร้อยละ    75.00 

 
 



 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์และโครงการท่ีน ามาจัดท าข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2560 - 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2560 จ านวนโครงการ 

จ านวน 
ที่น ามาจัดท า
ข้อบัญญัต ิ

โครงการ ป ี 2560 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดวางผังเมืองและ     
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

     1.1 แนวทางการพัฒนา   ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
             

14  5 
          บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน     
          รวมทั้งระบบการระบายน้ า     
     1.2 แนวทางการพัฒนา   ส ารวจ  ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง               6  2 
         บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     
     1.3 แนวทางการพัฒนา    พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร               8  4 

     1.4 แนวทางการพัฒนา   การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยง 

             
26  3 

          เป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร     
     1.5 แนวทางการพัฒนา   การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง               1  0 

รวม 
             

55  11 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา     
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ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

     2.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนา 
             

12  12 
          การจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา     
          เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ     
     2.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์               7  7 
          ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน 
 
 
     
     2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา              -      
          ให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการปลกูฝัง     
          คุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท ์     
     2.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้าง              -      
          ความมั่นคงของประชาคมอาเซียน     
     2.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร              -      
     2.6 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ              -      
         ตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ด ี     
         ขององค์กร     

รวม 
             

19  19 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง     
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย     
     3.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารง 1 0 
         ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
     3.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4 1 
         ในการพัฒนาการผลิดเกษตรปลอดภัย     
     3.3 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่ม -   
          เครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย     

รวม 5 1 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย     
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง     
     4.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ 7 4 
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          การให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ      
          กีฬาและนันทนาการ     
     4.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได ้ 10 7 
          และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนา     
          คุณภาพชีวิตของประชาชน     
     4.3 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 4 1 
          การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเสริมสร้าง     
          ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
 
     
     4.4 แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1 1 
     4.5 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาล 1 1 
          ให้ได้มาตรฐาน     

รวม 23 14 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ     
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
  

     5.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ 5 3 
         ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม ้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน     
     5.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผน 2 0 
         การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 

 
  

รวม 7 3 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว     
และส่งเสริมการท่องเท่ียว     
     6.1 แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 1 0 
     6.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร     
        ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนา     
        ที่มั่นคงและยั่งยืน     
     6.3 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ     
          เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล     
     6.4  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการประชาสัมพันธ์     
          การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล     

รวม 1 0 
7) ยุทธศาสตร์ด้าน  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง     
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ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล     
     7.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 1 1 
          การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ     
     7.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสิรมและสนับสนุนสมรรถนะหลัก 60 54 
         ของบุคลากรท้องถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     

รวม 61 55 

รวมทั้งสิ้น 
          

171  103 

จ านวนโครงการทีได้ปฏิบัติต่อจ านวนโครงการท่ีปรากฏ  คิดเป็นร้อยละ    60.23 
 



ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก ่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น  ๆ

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า 

รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 21 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบท

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จัดท าข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 เปูาหมาย  
 1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
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(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท  และ 
301,199 บาทต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อป ี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

 3) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

  1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มท่ี 2 
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  วิสัยทัศน์ 

   “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศช้ันน าของประเทศ”  

  พันธกิจ 

   1.  ผลิตข้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอย่างมีคุณภาพ 
   2.  แปรรูปวัตถุดิบข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐาน 
   3.  กระจายข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.  สร้างสรรค์การท่องเที่ยวนิเวศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

  เป้าประสงค์ 
   1.  มีผลผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
   2.  มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลายได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 
   3.  เป็นศูนย์กลางการขายและการกระจายข้าว สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
ภูมิภาคและของประเทศ 
   4.  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
   5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตร 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  มีโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่สมบูรณ์ 
   2.  มีกระบวนการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน 
   3.  มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
 
  กลยุทธ์ 
   1.  ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ า 
   2.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน 
   3.  ส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิต 
   4.  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กร 
   5.  ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตข้าวได้มาตรฐาน 
   6.  วิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตข้าว 
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   7.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 
   8.  ส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร 
   9.  ส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
   11. ส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อการส่งออก 
   12. ส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อการแปรรูป 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  ผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
   2.  มีผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าเกษตรใหม่ ตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
   2.  พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปส่งมาตรฐานสากล 
   3.  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
   4.  เสริมสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็ง 
   5.  ส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการน างานวิจัยมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   6.  สนับสนุนการวิจัยตลาดของกลุ่มจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการขนส่ง และการกระจายสินค้า 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  มีระบบโครงข่ายการขนส่งที่เช่ือมโยง การขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ า ทางราง 
   2.  มีรวบรวม และกระจายสินค้าให้สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ               
มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1.  ขยายช่องจราจร 
   2.  พัฒนาจุดตัดในระบบการจราจร 
   3.  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ เพื่อการก่อสร้างรถไฟรางคู่ 
   4.  สร้างเข่ือนยกระดับล าน้ าเจ้าพระยาเพื่อรองรับการขนส่งทางน้ า 
   5.  พัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
   6.  สร้างคลังสินค้าเพื่อรวบรวมสินค้ากระจายสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัด 
   7.  วิจัยและพัฒนาระบบการขนส่งการเก็บรวบรวมและการกระจายสินค้า 
   8.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการด้านการขนส่ง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายช่องทางการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  มีช่องทางการตลาดใหม่และสามารถรักษาตลาดเดิม 
   2.  ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า 
  กลยุทธ์ 
   1.  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/สร้างกลุ่มเครือข่าย 
   2.  ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์/Branding 
   3.  ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 
   4.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   2.  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
   2  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
   6.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   7.  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
   8.  พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาคน และสังคมท่ีเข้มแข็ง 
  เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.  ประชาชนมีความรู้และมีงานท าอย่างทั่วถึง 
   2.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ 
   3.  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการท างาน 
   4.  ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู้ 
   2.  ส่งเสริมการมีงานท า 
   3  ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน 
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   4.  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 
   5.  เสริมสร้างระบบการปูองกันภัย และหลักประกันทางสังคม 
 
  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร 
   วิสัยทัศน์ 
   “ผู้น าการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว และการเป็นเมืองน่าอยู่ของ
ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
   พันธกิจ 
    1. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
    2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
    3. การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานสากล 
    4. การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ค่านิยมร่วม 
    1. บริการด้วยใจ (Service Mind) 
     - สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  
     - มีจิตวิญญาณของผู้ให้บริการ  
     - เสียสละเพื่อส่วนรวม  
     - มีมนุษยสัมพันธ์  
    2. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
     - บูรณาการท างานร่วมกัน  
     - ประสานสัมพันธ์  
     - ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  
     - เคารพในหลักประชาธิปไตย  
     - มีเปูาหมารยในการท างานร่วมกัน  
    3. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result-oriented) 
     - ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
     - มุ่งเน้นคุณภาพ และท างานให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย 
     - ประเมินกระบวนการท างานและผลส าเร็จของงาน  
     - น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน  
    4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
     - ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สังคม กฎหมาย  
     - ตรงต่อเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบ  
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     - มีจริยธรรมในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ  
     - โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
     - กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
    5. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
     - กล้าคิด และกล้าน าเสนอ  
     - มีวิสัยทัศน์/คิดนอกกรอบ  
     - ใฝุเรียนรู้  
     - ยอมรับความเปลี่ยนแปลง  
     - มีจินตนาการ  
   เป้าประสงค์รวม 
    1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดย การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 
    2. สังคม ชุมชน และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพที่ดี 
    3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 
    2. การส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล 
    3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตร การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    4. การพัฒนาชุมชน สังคม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
    1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึนในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
    2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสู่ระดับสากล 
    3. โครงสร้างพื้นฐาน/ปัจจัยพื้นฐานมีศักยภาพ และเอื้อต่อการพัฒนการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 
    4. สังคม/ชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 



 28 

    “ท้องถ่ินน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตร
ปลอดภัย สร้างเสริมเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หนุนน าการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลก” 

   พันธกิจ (Mission) 
    1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ที่จ าเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ 
    3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บ ารุง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    4. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
    6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
   จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goal) 
    1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการบริหารด้านสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
    2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เกิดการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
    4. ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. ท้องถ่ินมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า
และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ า 
    2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณปโภค สาธารณูปการ 
    3. พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
    4. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร 
    5. การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทาง 
การศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
    2. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
ท้องถ่ิน 
    3. การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญ ใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์ 
    4. การส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
    5. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 
    6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
    3. การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตร
ปลอดภัย 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ี
เข้มแข็ง 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
    2. การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    3. การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
    4. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    5. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
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    1. การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
    2. การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
    3. การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
    2. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC 
เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืน 
    3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
    4. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2. การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

1.5  THAILAND  4.0 
 รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ  “ไทยแลนด์ 
4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง 1) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) 3) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี ้
 ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 หลังจากเริ่มต้น
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ 2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า 
เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของ
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ประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่ง
หลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อป ี
 เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐ
ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  กลไกขับเคลื่อน ( Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
 1 ) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู ่

2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน 

โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคม
ในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 

โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึง
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสีย
ที่เกิดข้ึนทั้งระบบ ( Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาการศึกษาคน 
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สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21   ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะ
ถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับ
หนึ่ง 
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1.6 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน   
 คสช. เปิด 9 ยุทธศาสตร์ 12 ค่านิยม หวังสร้างคนไทย-ประเทศเข้มแข็ง เน้นบริหารประเทศภายใต้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้แถลงนโยบายหลักในการบริหารประเทศ คืนความสุขให้คนในชาติถึงยุทธศาสตร์และปัญหาของ
ประเทศว่า แนวทางที่ส าคัญของ คสช. คือ ต้องน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมีการพัฒนาแบบองค์รวม 
สร้างความสมดุลในด้านคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง คสช. แบ่งเป็น 9 ยุทธศาสตร์ 12 ประเด็นปัญหา 
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอ
ภาค เป็นธรรม ส าหรับ 9 ยุทธศาสตร์ ของ คสช. มีดังนี ้
             1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
             2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
             4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพย่ังยืน 
             5. การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
             6. การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
             7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
             8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
             9. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
            ขณะที่ปัญหาของคนไทยที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน จนเรียกได้ว่า ควรก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย
ให้ชัดเจนข้ึน จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 
             1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
             2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
             3. กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คร ู
             4. ใฝุหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
             5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
             6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
             7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
             8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ ่
             9. มีสติ รู้คิด รู้ท า 
             10. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า 
             12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
  “ท้องทุ่งเขียวขจี แหล่งดินดีน้ าไหล ถ่ินโปร่งใสบริหาร บ้านพัฒนาสร้างคน สู่ชุมชนก้าวหน้า” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 1 : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 
2.3 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 1 : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์   

   1. เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งได้ดีข้ึน 
   2. เพื่อพัฒนาการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโทรคมนาคมทั่วถึงทุกหมูบ้าน 
   3. เพื่อให้แหล่งกักเก็บน้ าการเกษตร พอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกร 
   4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 2  : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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  เป้าประสงค์  
  1.  เพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระบบให้ได้มาตรฐาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  2.  เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนระดับประถม โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) ครบทุกคน 
  4.  เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและกิจกรรมด้านศาสนา 
  5.  เพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย 

  เป้าประสงค์  
  1.  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีเพื่อการเกษตร 
  3. เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
  4. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์  
  1.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2.  เพื่อพัฒนากีฬา/นันทนาการ 
  3.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประชาคม 
  4.  เพื่อพัฒนารายได้ 
  5.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์  
  1.  เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด  ไม่มีมลพิษ 
  2.  เพื่อพื้นฟูปุากลับสู่สภาพเดิม 
  3.  เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป้าประสงค์  

  1.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  2.  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  3.  พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในท้องถ่ิน 

4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  

  1. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้มแข็งและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  2. เพื่อให้ชุมชน สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เพื่อให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2.4 ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 1 : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า สามารถใช้คมนาคมได้ดีข้ึน 
  2. ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ เสียงตามสาย ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  3. ล าคลอง คลองส่ง อ่างเก็บน้ า ฝายกักเก็บน้ า เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
  4. น้ าอุปโภค บริโภค ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและหลังคาเรือน 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.  การศึกษาทุกระบบให้ได้มาตรฐาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
  2.  เด็กก่อนวัยเรียน  เด็กนักเรียนระดับประถม  โครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) 
ครบทุกคน 
  3.  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและกิจกรรมด้านศาสนา ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
  4.  แหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัยตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. ปัญหาความยากจนลดลง 
  2. การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี เพื่อการเกษตรลดลง 
  3. การผลิตอาหารปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น 
  4. การรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเพิ่มมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณชีวิตที่ดีข้ึน 
  2. กีฬา/นันทนาการได้รับส่งเสริม 
  3. ชุมชน สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 
  4. ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
  5. ประชาชนมีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากข้ึน 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.  บ้านเมืองสะอาด  ไม่มีมลพิษเพิ่มมากขึ้น 
  2.  พื้นฟูปุากลับสู่สภาพเดิมได้ดีข้ึน 
  3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
  2. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวสม่ าเสมอ 
  3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในท้องถ่ินได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
  4. การท่องท่องเที่ยวทุกประเภทได้รับการส่งเสริม 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้มแข็งและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  2. การท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 
  3. การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 
          2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1.การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. จ านวนถนน คสล.ที่ก่อสร้าง 
2. จ านวนถนนลาดยางที่ก่อสร้าง 
3. จ านวนถนนพูนดินผิวลูกรังที่ก่อสร้าง 
4. จ านวนถนนลูกรังที่ได้ซ่อมแซม 
5. จ านวนท่อระบายน้ าที่วาง/รางระบายน้ า
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
6. จ านวนถนนลูกรังที่ปรับปรุง 
7. จ านวนถนนลาดยางที่ได้รับการซ่อมแซม 
8. จ านวนถนน คสล.ที่ได้ซ่อมแซม 
9. จ านวนท่อลอดเหลี่ยม คสล.ที่ก่อสร้าง 
10. จ านวนรางระบายน้ า คสล.ที่ก่อสร้าง 
11.จ านวนลูกระนาดบนถนน 
 

 12 จ านวนไฟฟูาสาธารณะที่ติดตั้งและขยาย
เขตไฟฟูา 
13. จ านวนไฟฟูาสาธารณะที่ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
14.จ านวนไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
15.จ านวนเสียงตามสายที่ได้รับการติดตั้ง 
16. จ านวนหอกระจายข่าวที่ก่อสร้าง 
17. จ านวนอาคารเอนกประสงค์ที่ปรับปรุง/
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ซ่อมแซม 
18.จ านวนภูมิทัศน์ข้างทางที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
19. จ านวนสัญญาณไฟกระพริบและไฟ
จราจรที่ติดตั้ง 
20. จ านวนสัญญาณไฟกระพริบไฟจราจรที่
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
21. จ านวนปูายช่ือหมู่บ้านที่ติดตั้ง 
22. จ านวนลูกระนาดที่ได้รับการก่อสร้าง 
23. จ านวนกระจกโค้งนูนที่ได้รับการติดตั้ง 
24.จ านวนปูายบอกหมายเลขทางหลวงที่
ได้รับการติดตั้ง 
1. จ านวนดาตคสล .คลองส่งน้ า ที่ก่อสร้าง 
2. จ านวนประปาที่ได้รับการขยายเขตและ
ก่อสร้างระบบประบา 
3. จ านวนระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
4. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอกพร้อม
ถนนเรียบคัดคลอง 
5. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการขุดลอก 
6. จ านวนสระเก็บน้ า/อ่างเก็บน้ าที่ขุด 
7. จ านวนฝายน้ าล้นที่ก่อสร้างพร้อมประตู
เปิด-ปิด น้ า 
8. จ านวนคลองส่งน้ าที่ขุดลอกพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
9. จ านวนดาด คสล.ส่งน้ า ที่ก่อสร้าง 
10.จ านวนบ่อบ่อบาดาลที่ได้รับการขุด 
11.จ านวนประตูเปิดปิดน้ า ที่ก่อสร้าง 
12.จ านวนถังเก็บน้ าดิบที่ก่อสร้าง 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1การส่งเสริมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2.จ านวนนักเรียนและเด็กเล็กที่ได้รับอาหารเสริม 
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 (นม) ทุกคน  
3.ต่อเติมอาคาร/ปรับปรุงอาคารให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ 
และงานรัฐพิธี  
4.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด/ส่งเสริม
นักกีฬา จัดซื้อวัสดุกีฬา 

3.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการด าเนินการ 
2. จ านวนระบบการเกษตรยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริม 
3. จ านวนครั้งในการจัดอบรมเกษตรกรเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต 
4.จ านวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มข้ึน 
 

4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนโครงการที่ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
2.จ านวนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก 
อปพร 
3.จ านวนโครงการที่ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
4. จ านวนสารเคมียุงลายและลูกน้ ายุงลายที่ได้รับ
การจัดหา 
5. จ านวนวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้านและยาคุม
ก าเนินที่ได้รับการจัดซื้อ 
6.จ านวนเงินสมทบกองทุนสปสช 
7.จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์
8 จ านวนเงินที่สมทบกองทุนสวัสดิการ 
9.จ านวนกลุ่มอาชีพที่จัดต้ังและฝึกอบรม 
10. จ านวนกิจกรรมที่จัดเพื่อรณรงค์และปูองกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด/และยาเสพติดลดลง 
11. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนจัดท าแผน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

1. จ านวนโครงการที่ปูองกันไฟปุา 
2. จ านวนโครงการที่ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ ธนาคารขยะ 
 

6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

๒. จ านวนโครงการที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
หนองคล้า 
 

7 . การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการท างาน    ของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์
การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก                  
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 1 : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ ์

1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทาง
เท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ า 

1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร 
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 2  : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
   กลยุทธ ์

2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
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2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของท้องถ่ิน 

2.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท ์

2.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
2.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตร

ปลอดภัย 
กลยุทธ ์

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการผลิต

เกษตรปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 
  กลยุทธ ์

4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

4.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ ์

5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
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5.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทน
จากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ ์

6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
6.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ 

AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
6.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถ่ินให้เข้มแข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า พ.ศ. 2561-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

พัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัย
และส่งเสริมการผลิต
พืชพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ก าแพงเพชร 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 

บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนา
เกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดวางผังเมืองและ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อผลประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
จุดแข็ง (S : Strength)  

1. ผู้น ามีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่ได้ด ีและยึดหลักธรรมาภิบาล           
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในการบริหารราชการ 

2. ประชาชนในต าบลมีชีวิตเรียบง่ายมีการรักษาวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ 
3. อบต.มีนักการเมืองเป็นคณะ ท าให้การด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต าบลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
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4. ผู้บริหารท้องถ่ินมีความภาคภูมิมีความเข้าใจและมีสัมพันธภาพที่ดีและสามารถรวมกันปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

5. ท้องถ่ินมีงบประมาณเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเก็บภาษี 
6. มีระบบสาธารณูปโภคคลอบคลุมเกือบทุกด้าน เช่น ถนน ประปา ไฟฟูาโทรศัพท ์มีถนนสายหลักตัดผ่าน สามารถ

เช่ือมโยงไปสู่ต าบลและอ าเภออื่นได้ 
7. ต าบลหนองคล้ามีพื้นที่เหมาะแก่การปลูก อ้อย ข้าว ข้าวโพด  ผักสวนครัว  
       และพืชเศรษฐกิจทุกชนิด  ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างด ี
9.    มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านและหลากหลายอาชีพ 
10.  กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีทักษะสูงในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. บุคลากรต้องปรับตัวกับภารกิจต่างๆ  ที่เพิ่มข้ึนจากการถ่ายโอนภารกิจ 
2. งบประมาณด้านการพัฒนามีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับ

เครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด  
  4.  เกษตรขาดความรู้ทางด้านวิชาการและการจัดระบบการเกษตรที่ด ี
  5.  ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดยังไม่ได้มาตรฐาน มีสารเคมีปนเปื้อน 
  6. ปริมาณการผลิตภาคเกษตรมีมากขาดการควบคุม และราคาผลผลิตต่ า 
  7.ไม่มีตลาดกลางส าหรับซื้อขายผลผลิตการเกษตร ท าให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  
  8. ที่ดินเป็นพื้นที่เขตปุาสงวน ไม่มีเหมาะกับการลงทุน 
  9.มีวัฒนธรรมในการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวก่อให้เกิดมลภาวะความเดือดร้อน 
 10 ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติด 
  11.สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ยังไม่มีอาคารที่สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และภารกิจที่มีเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือผลประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  (ต่อ) 
 

โอกาส (O:Opportunities)  
) 1. นโยบายการปฏิรูประบบราชการเอื้อต่อการบริหารจัดการใน อบต. 

2. นโยบายของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กองทุนหมู่บ้าน  
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3. องค์กรภาครัฐให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน 
4. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. นโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถท าให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถท าให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. อบต.หนองคล้าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล ซึ่งเหมาะแก่การ

เพาะปลูกพืชผักผลไม ้
8. พื้นที่ของ อบต.หนองคล้า เป็นที่ราบลุ่ม ดินข่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ท าให้เหมาะแก่การปลูกพืชผลทางการเกษตร 
9. พื้นที ่ต.หนองคล้ามีแหล่งน้ าเพียงพอท าให้ในพื้นที่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ดี 

อุปสรรค (T : Threats) 
1. รัฐบาลไม่มีแผนแม่บทในการพัฒนาการเกษตรแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว 
2. การปฏิรูประบบราชการท าให้ต้องมีภารกิจที่ต้องรับการถ่ายโอนมากข้ึน    มีภารกิจที่ต้องให้บริการ

ประชาชนเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รองรับภารกิจที่ถ่ายโอน 
3. ราคาสินค้าเกษตรขาดเสถียรภาพ 
4. ปัญหาการอพยพแรงงานไปท างานในถ่ินอื่นหรือต่างจังหวัด 
5. ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท าให้เกิดการแย่งงานคนไทยในท้องถ่ินและอาจก่อให้เกิดการแพร่

ของโรคได ้
6. แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และมีน้ าน้อย 
7. ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนาต าบลเท่าที่ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

- แนวโน้มการยุบ อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพื้นที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ  Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 
ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจ
ต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558  ตั้งแต่นั้นมาท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

THAILAND4.0 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับที่ 12 

การเสริมความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาค 

เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ใน
ปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่่ารวยข้ึน และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs 
ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่

ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่่าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และทักษะสูง 

เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมี
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่่า ไปสู่ High 

Value Services 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ด้านความมั่นคง 

 

ความมั่นคง 

แบบ ยท01 

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการ
ผลิตข้าว อ้อย และมันส่าปะหลัง 

ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การ
ขนส่งและการกระจายสินค้า 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 

สร้างความพร้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แบบ ยท01 

การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย
และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ก่าแพงเพชร 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 

บริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดก่าแพงเพชร 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 

การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดวางผังเมือง
และพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 
 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต่าบล 
หนองคล้า 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 

การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดวางผังเมือง
และพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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เปูาประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาการคมนาคมขนส่งได้ดีขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโทรคมนาคมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3. เพ่ือให้แหล่งกักเก็บน้่าการเกษตรพอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกร 
4.เพ่ือให้ประชาชนมีน้่าอุปโภคบริโภค ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน 

 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.2.โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิวลูกรัง 
 3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    4.โครงการก่อสร้างลูกระนาด 
5.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.6.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า วางท่อระบายน้่า 
9.โครงการขุดลอกคลอง ขุดสระ ขุดอ่างเก็บน้่า เจาะบ่อบาดาล 
10.โครงการก่อสร้างระบบประปา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา  
11.โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
12.ติดตั้งปูายชื่อหมู่บ้าน ปูายบอกทางหลวง สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน 

ฯลฯ 

 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
1.1 ส่ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้่า 
1.2 ส่ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้่าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท่าผังเมือง 
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เปูาประสงค ์
๑.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาทุกระบบให้ได้มาตรฐาน มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
๒.  เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนระดับประถม โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ครบทุกคน 
3.  เพ่ือส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมด้านศาสนา 
4.  เพ่ือพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต2ิ.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศพด. 
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 4. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน 
5. โครงการปรับปรุงศพด.            6.โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา 
7.โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 8.ค่าใช้จ่ายในพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ 
9.โครงการแข่งขันกีฬายาเสพติด  .                       9.อุดหนุนอ่าเภอ โครงการจัดงานพระราชพิธี ประเพณีนบพระเล่นเพลง 
และ สารทไทยกล้วยไข ่

ฯลฯ 

 
 

 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น 
3 การส่งเสริมทะนุบ่ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส่าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท ์
4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 
6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
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เปูาประสงค ์
1.  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีเพ่ือการเกษตร 
3. เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
4. เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมทางนิเวศน์วิทยา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 

แผนงานการเกษตร 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการด่าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
3. โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
4. โครงการฝึกอบมการท่าเกษตรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
5.โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ 

ฯลฯ 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
3.1การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด่ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย 
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เปูาประสงค ์
1.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2.  เพ่ือพัฒนากีฬา/นันทนาการ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประชาคม 
4.  เพ่ือพัฒนารายได้ 
5.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 

แผนงานรักษาความสงบ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. และศึกษาดูงาน  
3.โครงการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการช่วยผู้ประสบภัย        4.โครงกรจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
5.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้่า  6.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์  
7.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ    8. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ  
10.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ฯลฯ 
 
 

กลยุทธ์ 
1การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  
2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 
4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
1.เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาด  ไม่มีมลพิษ 
2.เพ่ือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้คุ้มค่า 
3.เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4.เพ่ือฟ้ืนฟูปุากลับสู่สภาพเดิม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน  
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  
3. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
4. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียติตามพระราชเสาวณีย์  

ฯลฯ 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูที่ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
1.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต่าบลหนองคล้า 
 

 

กลยุทธ์ 
1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ให้ทันสมัย เป็นสากล 

 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้ชุมชน สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท่างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพ่ือให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 
4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
5.แผนงานงบกลาง 
 

 

แผนงาน 
 

กลยุทธ์ 
1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 

แบบ ยท.01 
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ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต่าบลและ
พนักงานจ้าง 
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น่าชุมชน  
3. โครงการพัฒนาองค์กร (OD) 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร/การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
6.โครงการจัดท่าแผนที่ภาษี 
7.โครงการก่อสร้างรั้ว ปูายชื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์  
8. โครงการส่งเสริมการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
9. ค่าบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
10.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักให้เป็นอาคารปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  
11. จัดซ้ือวัสดุในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
12.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้า อาคารอเนกประสงค์  
13.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
14.เงินส่ารองจ่าย  
15.โครงการอุดหนุน อปท.เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ่าเภอ  
16.จัดซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.  

ฯลฯ 
 
 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
หนองคล้า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
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ส่วนท่ี  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎิบัต ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านการจัดงางผังเมือง
และพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

 

- เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง งานเขียนแบบ 
งานไฟฟ้า 
งานโยธา 

2 ด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- งบกลาง 

- การศึกษา 
 
 

- งบกลาง 
- ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ส านักปลัด 
 
 
กองคลัง 
ส านักปลัด 

งานส่งเสริม
การศึกษาศาสนา
และวัฒนาธรรม 
งานการเงินฯ 
งานการศึกษา 

3 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนา
เกษตรปลอดภัย 

- การเศรษฐกิจ 
 

- การเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 
 

4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ
สังคมที่เข้มแข็ง 

- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
 

- รักษาความสงบภายใน  
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
- สังคมสงเคราะห์ 

ส านักปลัด 
 

งานป้องกัน 
งานสาธารณสุข 
งานส่งเสริมและ
สวัสดิการ 

5 ด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 

 

- รักษาความสงบภายใน  
- เคหะและชุมชน 

 
- การเกษตร 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

งานป้องกัน 
งานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
 

6 ด้านการยกระดับ
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

- บริหารทั่วไป ส านักปลัด งานประชาสัมพันธ์ 

7 ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

- ด้านบริหารทั่วไป 
 
 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
 
- งบกลาง 

- บริหารงานทั่วไป 
 

- รักษาความสงบภายใน  
- เคหะและชุมชน 

 
- อุตสาหรกรรมและการ

โยธา 
- งบกลาง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
ทุกส่วนงาน 

ทุกส่วนงาน 
 
งานป้องกัน 
งานบริหารงานช่าง 
 
งานโยธา 
 
ทุกส่วนงาน 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดวางผังเมือง

และพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 2,900,000 10 2,900,000 10 2,900,000 10 2,900,000 40 11,600,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 84 43,700,000 84 43,700,000 84 43,700,000 84 43,700,000 336 174,800,000

รวม 94 46,600,000     94 46,600,000     94 46,600,000     94 46,600,000     376          186,400,000    

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา 9 1,590,000 8 1,440,000 8 1,440,000 8 1,440,000 33 5,910,000
2.2 แผนงานงบกลาง 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000
2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 7 405,000 7 405,000 7 405,000 7 405,000 28 1,620,000

นนัทนาการ
รวม 17 2,005,000 16 1,855,000 16 1,855,000 16 1,855,000 33 7,570,000      

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพยีงและพฒันาเกษตรปลอดภยั
3.1 แผนงานการเกษตร 5 260,000 5 260,000 5 260,000 5 260,000 20 1,040,000

รวม 5 260,000        5 260,000        5 260,000        5 260,000        20 1,040,000      

แบบ ผ.07-ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยคุณภาพชีวติของประชาชนและสังคม
ท่ีเข้มแข็ง
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 425,000         4 425,000         4 425,000         4 425,000         16 1,700,000      
4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 270,000         3 270,000         3 270,000         3 270,000         12 1,080,000      
4.3 แผนงานงบกลาง 5 10,230,000     5 10,230,000     5 10,230,000     5 10,230,000     20 40,920,000     

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 1,219,000 7 1,219,000 7 1,219,000 7 1,219,000 28 4,876,000
4.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 120,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 8 480,000

รวม 21 12,264,000 21 12,264,000 21 12,264,000 21 12,264,000 84 49,056,000    
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัการทรัพยากร

.ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 65,000 3 65,000 3 65,000 3 65,000 12 260,000
5.3 แผนงานการเกษตร 4 25,000 4 25,000 4 25,000 4 25,000 16 100,000

รวม 8 120,000        8 120,000        8 120,000        8 120,000        32 480,000        
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการยกระดับ

คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม 1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        4 400,000        

ยุทธศาสตร์
รวม  4 ปี

56



57

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
ประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 28 19,295,000 26 17,095,000 26 17,095,000 26 17,095,000 106 70,580,000
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 11 4,280,000 11 4,280,000 11 4,280,000 11 4,280,000 44 17,120,000

7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,500,000 0 0 0 0 0 0 2 1,500,000
7.5 แผนงานงบกลาง 3 1,750,000 3 1,750,000 3 1,750,000 3 1,750,000 12 7,000,000

รวม 45 27,025,000    41 23,325,000    41 23,325,000    41 23,325,000    168 97,000,000    

รวมทั้งสิ้น 191 61,249,000 186 61,099,000 186 61,099,000 186 61,099,000 717 244,546,000

ยุทธศาสตร์
รวม  4 ปี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  การวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการจัดวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ตดิตั้ง / ขยายเขต / ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาูภายในหมู่บา้น หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ 2  มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟาูเพิ่มเติม 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต ประชาชนมีแสง กองช่าง

ในการสัญจรไปมาในยามค่่าคืน หมู่ท่ี 2 ไฟฟาูเพิ่มขึ้น สวา่งในการสัญจร

ไปมาในยามค่่าคืน

2 โครงการขยายเขตไฟฟาูภายในหมู่บา้น หมู่ 4 เพื่อประชาชนหมู่ 4  มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟาูเพิ่มเติม 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต ประชาชนมีแสง กองช่าง

ในการสัญจรไปมาในยามค่่าคืน หมู่ท่ี 4 ไฟฟาูเพิ่มขึ้น สวา่งในการสัญจร

ไปมาในยามค่่าคืน

3 โครงการติดต้ังไฟฟาูพลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ 4 เพื่อประชาชนหมู่ 4  มีไฟฟาู ติดต้ังไฟฟาูพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 500,000 500,000 500,000 พลังงาน ประชาชนมีพลังงาน กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตยใ์ช้ หมู่ท่ี 4 ไฟฟูาแสงอาทิตย์ ไฟฟาูแสงอาทติย์

เพิ่มขึ้น ใช้ในยามค่่าคืน

4 โครงการขยายเขตไฟฟาูภายในหมู่บา้น หมู่ 6 เพื่อประชาชนหมู่ 6  มีแสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟาูเพิ่มเติม 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต ประชาชนมีแสง กองช่าง

สายจากบา้นผู้ใหญ่บา้น - วดัใหม่ท้ายวงั ในการสัญจรไปมาในยามค่่าคืน หมู่ท่ี 6 ไฟฟาูเพิ่มขึ้น สวา่งในการสัญจร

 ***ประชาคมอันดบั 1*** ไปมาในยามค่่าคืน

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟาูและวทิย ุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟาู เพื่อประชาชนทุกหมู่  มีแสงสวา่งใน จดัซ้ือวสัดุไฟฟาูและวทิย ุเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแสงสวา่ง ประชาชนมีแสง กองช่าง

สาธารณะ หมู่ 1-8 การสัญจรไปมาในยามค่่าคืน ในการซ่อมแซมไฟฟาูสาธารณะ ม.1-8 เพิ่มขึ้น สวา่งในการสัญจร

งบประมาณและที่มา

บญัชโีครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

แบบ ผ.01
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

6 โครงการติดต้ังปาูยช่ือหมู่บา้น เพื่อประชาชนท่ีสัญจรไปมา ติดต้ังปาูยช่ือหมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน เพื่อประชาชนที่สัญจร กองช่าง

รู้จกัหมู่บา้นทุกหมู่ในเขต หมู่ท่ี 1- 8  ตามแบบท่ี ได้รู้ทาง ไปมารู้จกัหมู่บา้นทกุ

ต่าบลหนองคล้า อบต.ก่าหนด เพิ่มขึ้น หมู่บา้นในเขตต่าบล

ขนาดกวา้ง 0.75 X2.10 เมตร หนองคล้า

7 โครงการจดัซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน เพื่อลดอบุติัเหตุในการสัญจร จดัซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 อบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุในการ กองช่าง

แสงอาทิตย์ ไปมาในจดุท่ีเส่ียงอนัตราย แสงอาทิตย ์ ลดลง สัญจรไปมาในจดุ

และมีความปลอดภยั ติดต้ังจดุเส่ียงต่างๆ ภายในเขต ที่เส่ียงอนัตรายและมี

ต่าบลหนองคล้า ความปลอดภยัขึ้น

8 โครงการติดต้ังกระจกโค้งมน เพื่อลดอบุติัเหตุในการสัญจร จดัซ้ือกระจกโค้งมน กระจกส่องนนู 100,000 100,000 100,000 100,000 อบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุในการ กองช่าง

ไปมาในจดุท่ีเส่ียงอนัตราย ติดต้ังจดุเส่ียงต่างๆ ภายในเขต ลดลง สัญจรไปมาในจดุ

และมีความปลอดภยั ต่าบลหนองคล้า ที่เส่ียงอนัตรายและมี

ความปลอดภยัขึ้น

9 โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร เพื่อซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 อบุติัเหตุ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 - 8  ในจดุต่างๆ ในเขตต่าบลหนองคล้า หมู่ท่ี 1 -8 ลดลง สะดวกและปลอดภยั

ใหก้ลับมาใช้ดังเดิม จากอบุติัเหตุทางถนน

อบุติัเหตุได้เปน็อยา่งดี

10 โครงการจดัท่าปูายบอกหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น เพื่อประชาชนท่ีสัญจรไปมา ติดต้ังปาูยบอกหมายเลขทางหลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน เพื่อประชาชนที่สัญจร กองช่าง

รู้จกัหมายเลขทางหลวงในเขต ท้องถิ่นภายในเขตต่าบลหนองคล้า ได้รู้ทาง ไปมารู้จกัหมู่บา้นทกุ

งบประมาณและที่มา
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ต่าบลหนองคล้า ตามแบบ อบต.ก่าหนด เพิ่มขึ้น หมู่บา้นในเขตต่าบล

หนองคล้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  การวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการจัดวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 1 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางกา้นแยง่ - บา้นนายสุเทพ ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 200 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 1 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนายพาน - บา้นนายสุรชัย ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 1 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

งบประมาณและที่มา

บญัชโีครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

แบบ ผ.01
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สายวดัปาุเรยไ์ลย ์- ร.ร. บา้นหนองคล้า ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น
ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สายบา้นนายโดด อยู่เคลือบ - ร.ร.บา้นวงัโขน ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง
( บา้นนายชัยชนะ   –  ถนนลาดยาง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

สายทุ่งมหาชัย -ทุ่งสนุ่น) ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 6 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางสน นอ้ยฉลาด - บา้นนายสมศักด์ิ ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

พนัทอง ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนายจอ๊ก มีสกลุ  - บา้นนายเสมียน ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 300 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

บญุทองแพง ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

8 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.  หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(สายข้างโรงเรียนบา้นวงัโขน) ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น  กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางเปล่ือง - บา้นนายบวั ไล้ทอง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

บา้นนายบวั ไล้ทอง ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

งบประมาณและที่มา

61



62

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางสาว ไชสงค์ - บา้นนายถวลิ  มีสกลุ ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

และกวา้งขึ้น

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายจากบา้นนายไสว - บา้นนายจตุพล ค่าเท่ียง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายจากไร่นางบญุเรือน ศรีพว่ง - ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ไร่นายบงั  ทองทิน ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

13 โครงการขยายถนนคสล. ทางโค้ง  หมู่  3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 3 ขยายถนนคสล. ตามแบบท่ี อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน ประชาชนมีถนน กองช่าง

(สายหนา้วดั) ได้มีถนนในการคมนาคม ก่าหนด กวา้ง ในการคมนาคม

ได้อยา่งสะดวก  และกวา้งขึ้น ได้อยา่งสะดวก

และกวา้งขึ้น

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางแปงูล่่า - บา้นนายสง่า ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 70 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางแปงูล่่า - บา้นนายแม้น โพธิ์ไก ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 70 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

งบประมาณและที่มา
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16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  4 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

บา้นนายสมพงษ ์ค่าเท่ียง - บา้นนายบรรจง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 400 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

รอดสกลุ ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  5  ได้มีถนน ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอยข้างศาลาประชาคม ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ระยะ 150 เมตร ตามแบบท่ี อบต. คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ก่าหนด

18 โครงการกอ่สร้าง ถนน คลส. ม. 5 จากบา้นพกั เพื่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ถนน คสล. 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนได้ ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

รพสต. ถึง หนา้ รพสต.บา้นใหม่เจริญพร มีถนนส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ ราชการเดินทาง

***ประชาคมไดอั้นดบัที่  1*** ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 300 เมตร คมนาคมได้สะดวกขึ้น

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายทางเข้าวดับา้นใหม่ท้ายวงั ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนายบญุส่ง  อิ่มสวสัด์ิ - บา้นนาย ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ประจวบ วงค์กระจา่ง ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น  

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  7 ได้มีถนน ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบ้านนายเจอะ ศิริชัย - บ้านนายยม อทัุยช่วง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร หนา  0.15 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

***ประชาคมไดอั้นดบัที่  1*** ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อประชาชนหมู่ที่  7 และ 1 ได้มีถนน ถนน คสล.  กวา้ง 4  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายหมู่ 7 - หมู่ 1 ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

งบประมาณและที่มา
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ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 500 เมตร

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  7 ได้มีถนน ถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางเนยีม ลึกวลัิย - ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

นายสังเวยีน ชัยหงษ์ ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 500 เมตร

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  7 ได้มีถนน ถนน คสล.  กวา้ง  4  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ซอยออ่นใจ ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 100 เมตร

25 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 ได้มีถนน ถนน คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(บา้นนายสุเทพ  หลักหนิ - บา้นนายสมัย ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

กิ่งภาร) ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 200 เมตร

26 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 ได้มีถนน ถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(ข้างบา้นนางสาวสุฑามาศ - บา้นนางประไพ) ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 100 เมตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

27 โครงการกอ่สร้างลูกระนาดบนถนน เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 8 กอ่สร้างลูกระนาดบนถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 อบุติัเหตุ ประชาชนได้ชะลอรถ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี  8 และผู้ใช้ถนนมีความระมัดระวงั ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 ลดลง จากการขับขี่

และ ปลอดภยัในการขับขี่ เพื่อลดปญัหาอบุติัเหตุ เพื่อลดปญัหาการเกดิ

28 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 ได้มีถนน ถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

งบประมาณและที่มา
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บา้นนายอ่านวย - บา้นฝร่ัง ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 200 เมตร

29 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 ได้มีถนน ถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

จากถนนลาดยาง - บา้นนายจอมพล ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 100 เมตร

30 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 ได้มีถนน ถนน คสล. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

จากถนนลาดยาง - บา้นนางเรียม ส่าหรับใช้ในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ระยะทาง 100 เมตร

ถนนพูลดนิผิวจราจรลูกรัง/ถนนลูกรัง

31 โครงการกอ่สร้างถนนพลูดินผิวจราจรลูกรัง ม.1 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  1 และหมู่ท่ี 7 ถนนพลูดินผิวจราจรลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(จาก ม.1 - ม.7) ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนางสาว ไชสงค์ - บา้นนายถวลิ มีสกลุ ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 250 เมตร กวา้ง 4 เมตร

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เรียบคันคลอง  หมู่ 2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 250 เมตร กวา้ง 4 เมตร

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(สายแม่บวั - ศรีบญุส่ง) ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร กวา้ง 4 เมตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
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35 โครงการกอ่สร้างถนนพลูดินผิวจราจรลูกรัง ม.4 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  4 ถนนพลูดินผิวจราจรลูกรัง 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 (สายหวัยาง-มหาชัย) ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร กวา้ง 4 เมตร

36 โครงการกอ่สร้างถนนพูลดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ 6 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ถนนพลูดินผิวจราจรลูกรัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

 ( บา้นใหม่ท้ายวงั – หนองแม่ลาน ) ได้มีถนนในการคมนาคม ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด  คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 2,500 เมตร กวา้ง 9 เมตร

37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตต่าบล เพื่อประชาชนได้มีถนน ซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีช่ารุด 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

หนองคล้า หมู่ท่ี 1 - 8 ส่าหรับใช้ในการคมนาคม หมู่ท่ี 1 - 8  ต่าบลหนองคล้า คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามแบบ ท่ี อบต.ก่าหนด

ถนนลาดยาง

38 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  1 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 1  บา้นหนองคล้า ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 1  บา้นปลวกด่า ต.ไทรงาม ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร

39 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  1 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 1  บา้นหนองคล้า ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เกาะพร้าว ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 1  บา้นปลวกด่า ต.ไทรงาม

40 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 3  บา้นแม่บวั ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 7 บา้นศรีบญุส่ง ต.หนองทอง ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,600 เมตร

***ประชาคมไดอั้นดบัที่  1***

41 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม.4 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 4 ถนนลาดยาง. ตามแบบท่ี 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สายบา้นนายโกมินทร์ ประพตัร -แยกมหาชัย ได้มีถนนในการคมนาคม อบต. ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

42 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม.5 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี 5 ถนนลาดยาง. ตามแบบท่ี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(หนา้วดับา้นใหม่เจริญพร - หนา้บา้นผู้ใหญ่บา้น) ได้มีถนนในการคมนาคม อบต. ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

43 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 6  บา้นใหม่ท้ายวงั ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 7 บา้นไทรงามใต้ ต.ไทรงาม ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 200 เมตร

44 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 6  บา้นใหม่ท้ายวงั ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ถึงบา้นหนองลาน ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 200 เมตร

45 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม.7 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  7 ถนนลาดยาง. ตามแบบท่ี 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

(สาย ม.7 - ม. 1) สายต้นโพธิ์ ได้มีถนนในการคมนาคม อบต. ก่าหนด คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น

46 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  1 - 8 ซ่อมแซมถนนลาดยางท่ีช่ารุด 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

ในเขตต่าบลหนองคล้า  หมู่ท่ี  1 - 8 ได้มีถนนในการคมนาคม หมู่ท่ี 1 - 8 ต่าบลหนองคล้า คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด

ทอ่ระบายน้ า/รางระบายน้ า

47 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า่ ม.2 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  2 กอ่สร้างรางระบายน้า่ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล ประชาชนมีทาง กองช่าง

สายบา้นนายสายยณั อยู่เคลือบ - ได้มีรางระบายน้่า น้่าไม่ท่วม ไม่อดุตัน หมู่ 2 ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร สะดวก ระบายน้า่ได้รวดเร็วขึ้น

บา้นนางประกอบ โตพญัญะ ยาว 200 เมตร 

 ***ประชาคมอันดบั 1*** ตามแบบ อบต.ก่าหนด

48 โครงการวางท่อรางระบายน้า่ ม.3 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 วางท่อระบายน้า่ภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 น้า่ไหล ประชาชนมีทาง กองช่าง

ได้มีรางระบายน้่า น้่าไม่ท่วม ไม่อดุตัน หมู่ 3 ตามแบบ อบต. ก่าหนด สะดวก ระบายน้า่ได้รวดเร็วขึ้น

49 โครงการวางท่อระบายน้า่ ม.7 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  7 วางท่อระบายน้า่ภายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 น้า่ไหล ประชาชนมีทาง กองช่าง

งบประมาณและที่มา
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สายจากหลังบา้นนางสวย ทรัพยสิ์น ถัง ได้มีรางระบายน้่า น้่าไม่ท่วม ไม่อดุตัน หมู่ 3 ตามแบบ อบต. ก่าหนด สะดวก ระบายน้า่ได้รวดเร็วขึ้น

บา้นนางออ๊ด เงินอาจ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

50 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า่ พร้อมวางท่อ ม.8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 กอ่สร้างรางระบายน้่าพร้อมวางท่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้า่ไหล ประชาชนมีทาง กองช่าง
สายบา้นนายสมชาย นยัวฒิุ - บา้นผู้ใหญ่บา้น ได้มีรางระบายน้่า น้่าไม่ท่วม ไม่อดุตัน หมู่ 8 ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร สะดวก ระบายน้า่ได้รวดเร็วขึ้น

ยาว 500 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด
51 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้า่ ม.8 เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  8 กอ่สร้างรางระบายน้า่ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล ประชาชนมีทาง กองช่าง

สายบา้นนายประดิษฐ์ - บา้นนายสุชาติ ได้มีรางระบายน้่า น้่าไม่ท่วม ไม่อดุตัน หมู่ 8 ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร สะดวก ระบายน้า่ได้รวดเร็วขึ้น
 ***ประชาคมอันดบั 1*** ยาว 500 เมตร ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด
คลอง/สระเก็บน้ า

52 โครงการดาตคสล. คลองส่งน้า่ หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 1 2 7 ได้มีน้า่ใช้ ดาตคสล.คลองส่งน้า่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง
(จาก ม.1 -ม.2 - ม.7) ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามท่ี อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
 *** ประชาคมอันดบั 1*** ระยะทาง  800 เมตร

52 โครงกาขุดลอกคลอง หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 1  7 ได้มีน้า่ใช้ ดาตคสล.คลองส่งน้า่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง
(จาก ม.1 ปลวกด่า - หมู่ 7) ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามท่ี อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ระยะทาง  800 เมตร
54 โครงการสระเกบ็น้า่ หมู่ 1 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 1 ได้มีน้า่ ขุดลอกสระเกบ็น้า่เ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้า่ไหล ประชาชนมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
ตลอดท้ังป ีและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

55 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ หมู่  2 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ท่ี 2 ได้มี ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง
(สายคลองวงัเจา้ - คลองหนองลับ) น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ระยะทาง  900  เมตร
56 โครงการขุดคลองพร้อมวางท่อ หมู่  2 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ท่ี 2 ได้มี ขุดคลองพร้อมวางท่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

สายหลัง อบต. - ถนนคอนกรีต น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
57 โครงการขุดลอกคลองใส้ไก ่หมู่  3 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ท่ี 3 ได้มี ขุดลอกคลองไส้ไก่ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

งบประมาณและที่มา
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น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
58 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ หมู่ 4 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 4 ได้มีน้า่ ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

(จากหนา้โรงเรียนบา้นหวัยาง - บา้นแม่บวั) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
ระยะทาง  500 เมตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

59 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 4 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 4 , 5 ได้มีน้า่ ขุดลอกคลอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

(สายหมู่ 4 - หมู่ 5) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ตลอดท้ังปี ตลอดทั้งปี

60 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า่  หมู่  4 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 4 ได้มีน้า่ ขุดลอกคลองส่งน้า่ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

(สายทางโค้งทุ่งนอ้ย - คลองชลประทาน) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

61 โครงการขุดลอกสระเกบ็น้า่ หมู่ 4 - หมู่ 3 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 4 , 3 ได้มีน้า่ ขุดลอกสระเกบ็น้า่เลียบคลองชล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 น้า่ไหล ประชาชนมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ประทาน กวา้ง 20 เมตร สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ตลอดท้ังป ีและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ยาว 700 เมตร

62 โครงการขุดลอกคลองวงัโขน เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 5 , 2 , 8 ได้มีน้า่ ขุดลอกคลองส่งน้า่ 400,000 400,000 400,000 400,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

ม.5 , ม. 2 , ม. 8 เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ปากคลองกวา้ง 8.00 เมตร สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

กน้คลองกวา้ง 2.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

ระยะทาง 1,500 เมตร

63 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ หมู่  6 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 6 , 1 ได้มีน้า่ ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

(สายบา้นวงัโขน - บา้นใหม่ท้ายวงั) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง ระยะทาง  1,000  เมตร พอเพยีง

งบประมาณและที่มา
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64 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ หมู่  6 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 6  ได้มีน้า่ ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

(สายบา้นใหม่ท้ายวงั - บา้นบอ่แกว้) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง ระยะทาง  1,000  เมตร พอเพยีง

65 โครงการขุดคลองส่งน้า่ หมู่ 6 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 6  ได้มีน้า่ ขุดคลองส่งน้า่ พร้อมวางท่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

(สายบา้นใหม่ท้ายวงั - บา้นหนองปนืแตก) เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง ระยะทาง  700  เมตร พอเพยีง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

66 โครงการขุดลอก หมู่  7 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 7 ได้มีน้า่ใช้ ขุดลอกคลอง 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น เพื่อในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

1. สายหนองโก

2. สายบา้นสมจติร -นานายสวย เขื่อนขัน

3.สายบา้นนายเอก - นานายสวรรค์ สุวรรณ

67 โครงการขุดลอก หมู่  7 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 7 ได้มีน้า่ใช้ ขุดลอกคลอง 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

จากบา้นผู้ใหญ่บา้น - บา้นนายเสถียร ยนืยง เพื่อในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

68 โครงการขุดลอก หมู่  7 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 7 ได้มีน้า่ใช้ ขุดลอกคลอง 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

จากนานายล่ิม พรีะพนัธ ์- นา นายสวน เพื่อในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

เขื่อนขันย์

69 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่  8 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 8 ได้มี ขุดลอกคลอง ระยะทาง 3,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

(สายทุ่งปรือ) น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง พอเพยีง

70 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 8 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 8 ,5  ได้มี ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1,000 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

(สายหนา้วดัวงัโขน - หมู่ 5) น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง พอเพยีง

งบประมาณและที่มา
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71 โครงการขุดลอกคลอง  ม. 1 เช่ือม ม.7 เพื่อใหเ้กษตรกร ม.1 , ม. 7 ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2,000 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

ต่าบลหนองคล้า  เช่ือมต่อ ม.1 ต.ไทรงาม น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ตามแบบ อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่ง

พอเพยีง พอเพยีง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

บอ่บาดาล/อ่างเก็บน้ า/ประตนู้ า

72 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ท่ี 1 - 8 เพื่อใหเ้ประชาชน ม.1 - 8 ได้มีน้า่ ขุดเจาะบอ่บาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ กองช่าง

เพื่อใช้ในอปุโภค บริโภค และ ตามแบบ อบต. ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ เพื่อใชใ้นอปุโภค บริโภค 

การท่าเกษตรอยา่งพอเพยีง การท่าการเกษตร

73 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ท่ี 1 เพื่อใหเ้ประชาชน ม.1 ได้มีน้า่ ขุดเจาะบอ่บาดาล 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ กองช่าง

เพื่อใช้ในอปุโภค บริโภค และ ตามแบบ อบต. ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ เพื่อใชใ้นอปุโภค บริโภค 

การท่าเกษตรอยา่งพอเพยีง การท่าการเกษตร

74 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้า่ หมู่ 3 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 3 ได้มีน้า่ ขุดลอกอา่งเกบ็น้า่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้า่ไหล ประชาชนมีน้า่เพื่อใช้ กองช่าง

เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ตลอดท้ังป ีและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง

75 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น้า่  หมู่  3 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 3 ได้มีน้า่ กอ่สร้างอา่งเกบ็น้า่ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่มีใช้ เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

เพื่อใช้ในการท่าเกษตร ตามแบบ อบต. ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ ในการท่าเกษตร

อยา่งพอเพยีง อยา่งพอเพยีง

งบประมาณและที่มา
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76 โครงการกอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิน้า่  หมู่ 8 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ท่ี 8 ได้มี สร้างประตูเปดิปดิน้า่แบบ 200,000 200,000 200,000 200,000 น้า่ไหล เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง

 คลองทุ่งปรือ (บริเวณเส้นต้นโพธิ์) น้า่เพื่อใช้ในการเกษตรอยา่ง ประตูเดียว สะดวก การเกษตรอยา่งพอเพยีง
พอเพยีง ตามแบบ อบต.ก่าหนด

77 โครงการขุดอา่งเกบ็น้า่  หมู่  8 เพื่อใหเ้กษตรกรหมู่ 8 ได้มีน้า่ ขุดอา่งเกบ็น้า่ 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่มีใช้ เกษตรกรมีน้า่ เพื่อใช้ กองช่าง
เพื่อใช้ในการท่าเกษตร ตามแบบ อบต. ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ ในการท่าเกษตร

อยา่งพอเพยีง อยา่งพอเพยีง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ระบบประปาหมู่บา้น
78 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 1 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 1 มีน้า่ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง
 (ในร.ร.บา้นหนองคล้า) อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

อยา่งพอเพยีง

79 กอ่สร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่  2 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 2 มีน้า่ กอ่สร้างระบบประปา 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

 อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ขนาดกลาง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

อยา่งพอเพยีง

80 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้า่ดิบขนาดใหญ่ ม .3 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 3 มีน้า่ กอ่สร้างถังเกบ็น้า่ดิบขนาดใหญ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

อปุโภคบริโภคท่ีสะอาด ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

ที่สะอาด

81 กอ่สร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่  6 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 6 มีน้า่ กอ่สร้างระบบประปาขนาดกลาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

งบประมาณและที่มา
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 (วดัใหม่ท้ายวงั) อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

อยา่งพอเพยีง

82 โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 5  มีน้า่ ขยายเขตประปาหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

หมู่ท่ี 5  สายจากศาลาประชาคม - บา้นนาย อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

สรุศ  แสงงาม ระยะทาง  300  เมตร อยา่งพอเพยีง

83 โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 5  มีน้า่ ขยายเขตประปาหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

หมู่ท่ี 5  สาย รพสต.บา้นใหม่เจริญพร - อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

วดับา้นใหม่เจริญพร ระยะทาง  200  เมตร อยา่งพอเพยีง

84 โครงการซ่อมแซมท่อประปาภายในหมู่บา้น ม .3 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ 3  มีน้า่ ปรับปรุงระบบท่อประปา 400,000 400,000 400,000 400,000 น้า่มีใช้ ประชาชนมีน้า่ใช้ใน กองช่าง

สายเนนิพนนั อปุโภคบริโภคอยา่งพอเพยีง ระยะทาง 2,000 เมตร อยา่งเพยีงพอ การอปุโภคบริโภค

อยา่งพอเพยีง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

บญัชโีครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)
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1 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 กจิกรรม เด็กได้รับการส่งเสริม ส่านกัปลัด

ส่าหรับเด็กและเยาวชน ศพด.เล็ก และโรงเรียนในสังกดั ท่าร่วมกนั ใหม้ีโอกาสที่เทา่เทยีมกนั

ใหใ้ช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ส่งเสริม สพฐ. ต่าบลหนองคล้า เพิ่มขึ้น รู้จกัการใช้เวลาวา่งให้

ใหเ้ด็กนกัเรียนกล้าคิดกล้าท่า เปน็ประโยชน ์กล้าคิด

กล้าแสดงออก กล้าท่า กล้าแสดงออก

2 โครงการส่าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม  (นม) เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางด้าน จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)  ใหเ้ด็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 นกัเรียน เด็กนกัเรียนเจริญเติบโต ส่านกัปลัด

ใหก้บัโรงเรียนในสังกดั สพฐ. ร่างกายของเด็กนกัเรียน นกัเรียนในเขตต่าบลหนองคล้า ได้ด่ิมนม ตามเกณฑ์มาตรฐาน

จ่านวน  4  โรงเรียน ดังนี้ ทกุคน ได้ด่ืมนมอยา่งเพยีงพอ

1.โรงเรียนบา้นหนองคล้า

2.โรงเรียนบา้นวงัโขน

3.โรงเรียนบา้นแม่บวั

4.โรงเรียนบา้นหวัยาง

3 โครงการส่าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม  (นม) เพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางด้าน จดัซ้ืออาหารเสริม  (นม) 80,000 80,000 80,000 80,000 นกัเรียน เด็กเล็กเจริญเติบโต ส่านกัปลัด

ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ร่างกายของเด็กนกัเรียน ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นวงัโขน ได้ด่ิมนม ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ทกุคน ได้ด่ืมนมอยา่งเพยีงพอ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

4 จดัซ้ือวสัดุ ต่างๆ ใหก้บั ศพด. เพื่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัซ้ือวสัดุ ต่างๆ เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 มีวสัดุ ครุภณัฑ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่านกัปลัด

มีวสัดุ ต่างๆ วสัดุส่านกังาน วสัดุงานบา้นงานครัว เพิ่มขึ้น มีวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้

ไวใ้ช้นการส่งเสริมการเรียนรู้ วสัดุส่ือการเรียนการสอน ในการส่งเสริมการเรียนรู้

ใหก้บัเด็กเล็ก ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นวงัโขน ใหก้บัเด็กเล็ก

5 เงินเดือนส่าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจา่ยเปน็ค่าเงินเดือนพนกังาน จา่ยเปน็ค่าเงินเดือนพร้อมท้ัง 260,000 260,000 260,000 260,000 ท่างานอยา่งมี ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ส่านกัปลัด

เงินเดือนพนกังาน ใหก้บัครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ปรับปรุงเงินเดือนใหก้บัครูผู้ดูแลเด็ก ประสิทธภิาพ ได้รับค่าเงินเดือน

งบประมาณและที่มา
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เพิ่มขึ้น

6 ค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินเพิ่มต่างๆ เพื่อจา่ยปน็เงินค่าตอบแทนและ จา่ยเปน็ค่าตอบและเงินเพิ่มการ 170,000 170,000 170,000 170,000 ท่างานอยา่งมี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้รับ ส่านกัปลัด

เงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่ ครองชีพช่ัวคราวแกผู้่ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประสิทธภิาพ ค่าตอบแทนและเงิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพิ่มขึ้น เพิ่มต่างๆ 

7 ค่าสวสัดิการของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อจา่ยเปน็สวสัดิการของ จา่ยเปน็ค่าสวสัดิการของครูผู้ดูแลเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่างานอยา่งมี ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ ส่านกัปลัด

ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เช่น  ค่าเช่าบา้น ประสิทธภิาพ สวสัดิการ

และ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพิ่มขึ้น ที่ดี

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร เพื่อสนบัสนนุการด่าเนนิงานใหก้บั จดังบประมาณเพื่อสนบัสนนุ 270,000 270,000 270,000 270,000 ศพด. เด็กเล็กมีอาหารกลางวนั ส่านกัปลัด

สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  บา้นวงัโขน การบริหารสถานศึกษา  ได้แก่ มีงบประมาณ รับประทานตามหลัก

1. อาหารกลางวนั  ในการใช้จา่ย โภชนาการ

2. ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหวั) มีวสัดุการเรียนการสอน

เพยีงพอต่อการเรียน

9 โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงภมูิทัศน์ เพื่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงต่อเติมและปรับปรุงภมูิทัศน์ 150,000 มีภมูิทศัน์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่านกัปลัด

อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขนาดไม่เกนิ 50 คน มีภมูิทัศนท่ี์ดีและปลอดภยั อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่ดีและสวยงาม มีภมูิทศันท์ี่ดีและ

(สถ.ศพด.1) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นวงัโขน ขนาดไม่เกนิ 50 คน (สถ.ศพด.1)  และมีความ ปลอดภยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นวงัโขน ปลอดภยั

(ตามแบบท่ีอบต.ก่าหนด) เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

2.2 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 เงินประกนัสังคมของพนกังานจา้ง เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทุน จา่ยเปน็เงินประกนัสังคม 5% 10,000 10,000 10,000 10,000 สมทบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กองคลัง

ประกนัสังคม ใหก้บัผู้ช่วยครู ใหก้บั ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กองทนุ ได้รับการสมทบเงิน

ผู้ดูแลเด็ก ทกุเดือน ประกนัสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

    2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา เพื่อส่งเสริมอนรัุกษว์ฒันธรรม วนัส่าคัญทางศาสนา  เช่น 10,000 10,000 10,000 10,000 สืบสาน ประชาชนมีจติส่านกึ ส่านกัปลัด

ประเพณีท้องถิ่นอนัดีงามของ วนัเข้าพรรษา  ออกพรรษา(ตักบาตร) ประเพณี ในการอนรัุกษ์

ท้ัง  8  หมู่บา้น วนัลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือ วฒันธรรมประเพณี

ท่าบญุกลางบา้นฯลฯ ทอ้งถิ่น

และประเพณีต่างๆ

2 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมอนรัุกษว์ฒันธรรม ประชาชนหมู่ท่ี 1 -8 30,000 30,000 30,000 30,000 สืบสาน ประชาชนได้ร่วม ส่านกัปลัด

ประเพณีสงกรานต์ ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณี อนรัุกษว์ฒันธรรม

ประเพณีสงกรานต์

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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3 ค่าใช้จา่ยในงานพระราชรัฐพธิ ี และรัฐพธิต่ีางๆ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการด่าเนนิการ จดังานพระราชพธิแีละรัฐพธิี 10,000 10,000 10,000 10,000 สืบสาน ประชาชน เยาวชน  ได้รับ ส่านกัปลัด

ในวนัส่าคัญต่างๆ ในวนัส่าคัญ เช่น วนัพอ่ วนัแม่ ประเพณี เข้าร่วมงานรัฐพธิต่ีางๆ

วนัปยิะมหาราช ฯลฯ และกจิกรรมอนรัุกษ์

เช่น ค่าพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ประเพณีทอ้งถิ่น

พานดอกมะลิ พวงมาลัย พวงมาลา

พานดอกไม้สด ฯลฯ

4 โครงการค่าใช้จา่ยทางพธิศีาสนา เพื่อส่งเสริมอนรัุกษว์ฒันธรรม วนัส่าคัญทางศาสนา  เช่น 5,000 5,000 5,000 5,000 สืบสาน ประชาชนมีจติส่านกึ ส่านกัปลัด

และศาสนาพธิต่ีางๆ วนัวสิาขบชูา วนัมาฆบชูา ฯลฯ ประเพณี ในการอนรัุกษป์ระเพณี

ทางศาสนาพธิต่ีางๆ

5 โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีาใหก้บัเด็ก เด็กนกัเรียน  เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 หา่งไกล นกัเรียน เยาวชนและ ส่านกัปลัด

ต่าบลหนองคล้า  นกัเรียน  เยาวชน  และประชาชน ในเขต  อบต.หนองคล้า ยาเสพติด ประชาชนรักการเล่น

ในเขตอบต.หนองคล้า สุขภาพร่างกาย กฬีาและการออก

แข็งแรง ก่าลังกายหา่งไกล

ยาเสพติด

6 จดัซ้ือวสัดุกฬีา เพื่อใหส่้านกังาน จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์การกฬีา 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพร่างกาย ต่าบล ส่านกัปลัด

มีอปุกรณ์ในการเล่นกฬีาเพื่อ ไวใ้ช้ในการออกก่าลังกาย แข็งแรง หนองคล้ามีวสัดุอปุกรณ์

ใหร่้างกายสมบรูณ์ แข็งแรง ในการเล่นกฬีาออก

ก่าลังกายเพื่อส่งเสริม

ความสามัคคี

7 โครงการส่งเสริมนกักฬีาต่าบลหนองคล้า เพื่อฝึกทักษะทางด้าน จดัการแข่งขันกฬีาภายในต่าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 สุขภาพร่างกาย เด็ก เยาวชน และ ส่านกัปลัด

กฬีาใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน และจดัส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ แข็งแรง ประชาชนมีทกัษะ

และประชาชน แข่งขันกฬีาต่างๆ ในการเล่นกฬีาและ

เด็ก  เยาวชน และประชาชนในเขต สามารถส่งเข้าร่วม

ต่าบลหนองคล้า การแข่งขันกฬีาใน

ระดับสูงขึ้น
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาหว่งโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภยั และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอยา่งมปีระสิทธิภาพ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภยั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภยั

3.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อใหผู้้น่าท้องถิ่นและผู้น่าชุมชน จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ส่านกัปลัด

การด่าเนนิชีวติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ได้น่าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหก้บัผู้น่าท้องถิ่น ผู้น่าชุมขน ของผู้เข้าร่วม ผู้น่าชุมชน ได้หลัก

มาพฒันาในการบริหารงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โครงการ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

และด่าเนนิชีวติตามหลักปรัชญา พฒันาในการบริหารงาน

เศรษฐกจิพอเพยีง และด่าเนนิชีวติตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

2 โครงการปลูกผักสวนครัวร้ัวหนา้บา้น เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ประชาชนลดรายจา่ยใน ส่านกัปลัด

สวนครัวปลอดสารพษิ ไวรั้บประทาน ใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 - 8 ของผู้เข้าร่วม ครัวเรือนและ

เพื่อลดรายจา่ยในครัวเรือน โครงการ ได้รับประทานผักที่

ปลอดสารพษิ

3 โครงการฝึกอบรมการท่าเกษตร เพื่อส่งเสริมการการเกษตรตาม จดัฝึกอบรมการท่าเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ เกษตรกรมีความเข้าใจ ส่านกัปลัด

ตามแนวทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง แนวทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง ของผู้เข้าร่วม ในการน่าทฤษฎี

ใหแ้กป่ระชาชนในต่าบลหนองคล้า โครงการ เศรษฐกจิพอเพยีงมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

แบบ ผ.01

บญัชโีครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
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ปรับใช้ และมีรายได้

มากขึ้น

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

4 โครงการปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพษิ เพื่อใหป้ระชาชนในต่าบลหนองคล้า จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ 10,000 10,000 10,000 30,000 ร้อยละ ประชาชนมีผักปลอด ส่านกัปลัด

มีผักปลอดสารพษิรับประทาน การด่าเนนิการโครงการปลูกผัก ของผู้เข้าร่วม สารพษิรับประทาน

และเปน็การเพิ่มรายได้ กางมุ้งปลอดสารพษิ โครงการ และเพิ่มรายได้

5 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร เพื่อจดัหาวสัดุการเกษตรเพื่อใช้ใน จดัซ้ือวสัดุการเกษตรเพื่อใน 30,000 30,000 30,000 30,000 มีวสัดุ มีวสัดุการเกษตรเพื่อ ส่านกัปลัด

การด่าเนนิกจิการของอบต. การด่าเนนิกจิการของอบต. เพิ่มขึ้น ใช้ในการด่าเนนิ

เช่น  สารเคมีปอูงกนัและก่าจดัศัตรูพชื กจิกรรมของอบต.

พนัธุ์พชื  ปุ๋ย ฯลฯ

งบประมาณและที่มา

79



80

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน เพื่ออ่านวยความสะดวกใหก้บั ต้ังจดุบริการประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนที่เดินทางใน ส่านกัปลัด

ในช่วงเทศกาล ประชาชนท่ีสัญจรไปมาในช่วงเทศกาล และด่านชุมชน ความพงึพอใจ ช่วงวนัหยดุเทศกาล

ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ ภายในต่าบลหนองคล้า ของประชาชน ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางและปลอดภัย

2 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพสมาชิก อปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่ จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 มีความรู้ อปพร.มีศักยภาพ ส่านกัปลัด

และศึกษาดูงาน อปพร.ใหม้ีความรู้เพิ่มขึ้น ใหก้บั อปพร. ในสังกดั อบต. เพิ่มขึ้น และมีความรู้เพิ่มขึ้น

หนองคล้า

3 โครงการฝึกซ้อมแผนปอูงกนัและบรรเทา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปอูงกนั ข้าราชการ  พนกังานจา้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีความรู้ มีความพร้อมใน ส่านกัปลัด

สาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยั อปพร. ประชาชนในเขต เพิ่มขึ้น การปอูงกนัและ

เช่น อคัคีภยั อบุติัเหตุทางถนนฯลฯ พื้นท่ีต่าบลหนองคล้า บรรเทาสาธารณภยั

แบบ ผ.01

บญัชโีครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า
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4 โครงการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการช่วย เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลา ประชาชนภายในต่าบลหนองคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน ลดขั้นตอนและลดระยะ ส่านกัปลัด

เหลือผู้ประสบสาธารณภยั ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั ได้รับการ เวลาในการช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภยั

รวดเร็วขึ้น และช่วยเหลือประชาชน

ได้รวดเร็วขึ้น

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4.2 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานช่วยเหลือ ด่าเนนิการจดัซ้ือทรายก่าจดัลูกน้า่       200,000       200,000        200,000        200,000 ร้อยละ ประชาชนมีความปลอดภัย ส่านกัปลัด

ประชาชนในปอูงกนัโรคไข้เลือดออก ยงุลาย  น้า่ยาต่างๆ เวชภณัฑ์ ความ จากโรคไข้เลือดออก

และปอูงกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับา้ เคมีภณัฑ์ ถุงมือ ผ้าปดิจมูก ส่าลี พึงพอใจ โรคพษิสุนขับา้ 

การคุมก่าเนดิสุนขั แมว และปอูงกนั วสัดุอปุกรณ์อื่นๆ น้า่มันดีเซล ของประชาชน ควบคุมการเกดิของ

การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ฯลฯ น้า่มันเบนซินและน้า่มันอื่นๆ ในการ สุนขัและแมวได้

ปอูงกนัและควบคุมโรค

วคัซีนปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้

ยาคุมก่าเนดิสุนขั แมว

และสารเคมีในการปอูงกนัโรคระบาด

เช่น สารเคมี ผงปนูคลอรีน ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
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2 โครงการฝึกอบรมการแพทยฉ์กุเฉนิ เพื่อใหต่้าบลหนองคล้า มีความ ด่าเนนิการฝึกอบรมตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความรู้ ประชาชนได้รับการ ส่านกัปลัด

เข้มแข็งและมีการช่วยเหลือ ใหก้บั อสม. อปพร. เพิ่มขึ้น ช่วยเหลืออยา่งทนั

ผู้เจบ็ปวุยได้ทันเวลา และประชาชนในต่าบลหนองคล้า เหตุการณ์เมื่อประสบภยั

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้า่ เพื่อจดัการคุณภาพน้า่ ตรวจสอบคุณภาพน้า่ 50,000 50,000 50,000 50,000 น้า่มี ประชาชนในต่าบล ส่านกัปลัด

 ใหอ้ยู่ในระดับมาตรฐาน ท้ังต่าบล คุณภาพ ได้ใช้น้า่ที่มีคุณภาพ

ไม่เปน็พษิต่อชุมชน เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาตรฐาน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4.3 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ เพื่อสนบัสนนุการด่าเนนิงานด้าน ด่าเนนิการตามแผนงาน/โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบกองทนุ ประชาชนกลุ่มเปาูหมาย ส่านกัปลัด

สาธารณสุขของกองทุนหลักประกนั ของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ไม่นอ้ยกวา่ หลักได้รับบริการด้าน

สุขภาพต่าบลหนองคล้า ต่าบลหนองคล้า ร้อยละ40 ต่างๆ ตามชุดสิทธิ

ประโยชน์

และสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุข

2 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพื่อสนบัสนนุกองทุน ด่าเนนิการต้ังงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 มีความเปน็อยู่ ประชาชนมีกองทนุ ส่านกัปลัด

งบประมาณและที่มา
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สวสัดิการชุมชนทีใหส้ามารถช่วยเหลือ สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน ที่ดีขึ้น สวสัดิการชุมชนและ

เกื้อกลูผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลในชุมชน ได้รับความช่วยเหลือ

ประชาชนได้รวมตัวกนัพฒันาชุมชน ในชุมชน

3 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อใหผู้้สูงอายมุีความเปน็อยู่ท่ีดีขึ้น ผู้สูงอายท่ีุเข้าหลักเกณฑ์ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีความเปน็อยู่ ส่านกัปลัด

ในเขตต่าบลหนองคล้า ได้รับเบี้ย ที่ดีขึ้น

ครบทกุคน

4 เบี้ยยงัชีพผู้พกิาร เพื่อใหผู้้พกิารมีความเปน็อยู่ท่ีดีขึ้น ผู้พกิารท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารมีความเปน็อยู่ ส่านกัปลัด

ในเขตต่าบลหนองคล้า ได้รับเบี้ย ที่ดีขึ้น

ครบทกุคน

5 เบี้ยยงัชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อใหผู้้ปวุยโรคเอดส์ ผู้ติดเช้ือโรคเอดส์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปวุยโรคเอดส์ ผู้ปวุยโรคเอดส์ ส่านกัปลัด

มีความเปน็อยู่ท่ีดีขึ้น ในเขตต่าบลหนองคล้า ได้รับเบี้ย มีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ครบทกุคน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาอาชีพ เพื่อประชาชนได้มีความรู้ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ 200,000 200,000 200,000 200,000 มีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส่านกัปลัด

หมู่ท่ี 1 - 8 ความสามารถเพิ่มขึ้น ใหแ้กป่ระชาชน เพิ่มขึ้น ความสามารถเพิ่มขึ้น

เพื่อไปประกอบอาชีพของตนเอง เช่นกลุ่มท่าพรมเช็คเท้า กลุ่มเล้ียงปลา ในการประกอบอาชีพ

งบประมาณและที่มา
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กลุ่มท่าเหด็ กลุ่มท่าหมวกคาวบอย

กลุ่มเล้ียงหมูหลุม  กลุ่มท่าปุ๋ยชีวภาพ

และปุ๋ยอนิทรีย ์ฯลฯ

2 โครงการเศรษฐกจิชุมชน เพื่อกลุ่มเศรษฐกจิชุมชนได้มีเงินกองทุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต่าบล 800,000 800,000 800,000 800,000 รายได้ กลุ่มเศรษฐิกจชุมชน ส่านกัปลัด

ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ หนองคล้า หมู่ 1 -8 เพิ่มขึ้น มีเงินกองทนุในการ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

4 โครงการเงินอดุหนุนกลุ่มกองทุนโครงการเศรษฐกจิ เพื่อกลุ่มเศรษฐกจิชุมชนได้มีเงินกองทุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต่าบล 160,000 160,000 160,000 160,000 รายได้ กลุ่มเศรษฐิกจชุมชน ส่านกัปลัด

ชุมชนพึ่งตนเอง ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ หนองคล้า หมู่ 1 -8 เพิ่มขึ้น มีเงินกองทนุในการ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

5 โครงการปกปอูงสถาบนัส่าคัญของชาติ เพื่อใหป้ระชาชนมีจติส่านกึ ประชาชนในเขตต่าบลหนองคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 จ่านวน ประชาชนมีจติส่านกึ ส่านกัปลัด

รักในแผ่นดินและจงรักภกัดีต่อ ผู้เข้าร่วม รักในแผ่นดินและจงรัก

สถาบนัพระมหากษตัริย์ โครงการ ภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

6 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการสร้าง เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี จดักจิกรรม กฬีา นนัทนาการ 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพงึพอ เด็ก เยาวชน และ ส่านกัปลัด

ความปรองดองสมานฉนัท์ สร้างทัศนคติหรือจติส่านกึท่ีดีงาม ฝึกอบรม ใหก้บั เด็ก เยาวชน ใจของ ประชาชน รู้รักสามัคคี

ในการอยู่ร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ และประชาชน ภายในต่าบลหนองคล้า ผู้เข้าร่วมอบรม มีทศันคติและจติส่านกึ

ที่ดีงาม

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัท่าแผน เพื่อสนบัสนนุการขับเคล่ือน จดัโครงการเพื่อร่วมประชุมประชาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแผนชุมชน ได้ข้อมูลมาจดัท่า ส่านกัปลัด

ชุมชน การจดัท่าแผนชุมชน จดัท่าแผนชุมชน ภายในต่าบลหนองคล้า ทกุหมู่บา้น แผนพฒันาชุมชน

8 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการด่าเนนิ หมู่ท่ี 1-8  จ่านวน  3  กจิกรรม  39,000 39,000 39,000 39,000 ยาเสพติด ประชาชนได้รับความรู้ ส่านกัปลัด

โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา 1.กจิกรรมบ่าบดั  ฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด ลดลง เกี่ยวกบัยาเสพติด

ยาเสพติดใหส้อดคล้อง 2.กจิกรรมการฝึกอาชีพใหก้บัผู้ติด และอยู่หา่งไกลจาก

งบประมาณและที่มา
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กบันโยบายรัฐบาล ผู้เสพยาเสพติดท่ีผ่านการบ่าบดัแล้ว ยาเสพติด และ

3.กจิกรรมการปอูงกนัและเฝูาระวงั มีอาชีพที่สุจริต

โดยการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) มีความปลอดภยัใน

และกอ่สร้างลานกฬีา ชีวติและทรัพยสิ์น

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชวีิต  ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4  การส่งเสริมสุขภาพอนามยั คุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การส่งเสริมสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีิตของประชาชนและสังคมที่เขม้แขง็

4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตวัชี้วัดงบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการบา้นท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระเจา้อยู่หวั ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกยีรติพระเจา้ ส่านกัปลัด

องค์ราชัน ราชินี และพระราชิน ีและใหผู้้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร หรือยากจน ในเขต ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร อยู่หวัและพระราชินี

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร หรือยากจน ได้มี ต่าบลหนองคล้า คนยากจน และผู้ด้อยโอกาส

ท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง มีคุณภาพชีวติ ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร

ที่ดีขึ้น หรือยากจน มีที่อยู่

อาศัยที่มั่นคง

2 โครงการแวน่สายตาผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายมุีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น ผู้สูงอายใุนต่าบลหนองคล้า 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีคุณภาพ ส่านกัปลัด

มีคุณภาพชีวติ ชีวติที่ดีขึ้น

ที่ดีขึ้น

บญัชโีครงการพัฒนา
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการปอูงกนัแกไ้ขปญัหาไฟปาุและหมอกควนั เพื่อใหอ้าสาสมัครท้องถิ่น จดัฝึกอบรมใหก้บัอาสาสมัครท้องถิ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความรู้ อาสาสมัครทอ้งถิ่น ส่านกัปลัด

ปอูงกนัไฟปาุใหม้ีความรู้และทักษะ ปอูงกนัไฟปาุ เพิ่มขึ้น มีความรู้และทกัษะ

ในการดับไฟปาุ ในการดับไฟปาุเพิ่มขึ้น

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ เพื่อใหป้ระชาชน จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ใหป้ระชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 มีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส่านกัปลัด

ใหก้บัประชาชนในต่าบลหนองคล้า ได้มีความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ ในเขตต่าบลหนองคล้า เพิ่มขึ้น เร่ืองการคัดแยกขยะ

สร้างรายได้ ขยะมี

ปริมาณนอ้ยลง

2 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน เด็ก นกัเรียน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส่านกัปลัด

ได้มีความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ ภายในต่าบลหนองคล้า เพิ่มขึ้น เร่ืองการคัดแยกขยะ

มีจติส่านกึในการท้ิงขยะ สร้างรายได้ ขยะมี

ปริมาณนอ้ยลง

3 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหาขยะมูลฝอย เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส่านกัปลัด

และส่ิงปฏกิลู ในการปอูงกนัและแกไ้ข ภายในต่าบลหนองคล้า เพิ่มขึ้น ในการปอูงกนัและ

ปญัหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู แกไ้ขปญัหาขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏกิลู

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื

5.3 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการ ก่าแพงเพชรเมืองสะอาด เพื่อใหพ้ื้นท่ีในต่าบลหนองคล้า ทุกหมู่บา้นในเขตต่าบลหนองคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 มีความสะอาด พื้นที่ในต่าบลเปน็หมู่บา้น ส่านกัปลัด

มีความสะอาด สวยงาม นา่อยู่ เพิ่มขึ้น ที่สะอาด สวยงาม นา่อยู่

เพิ่มขึ้น

2 โครงการก่าจดัผักตบชวาและวชัพชืในแหล่งน้า่ เพื่อก่าจดัผักตบชวาและวชัพชื ทุกหมู่บา้นในเขตต่าบลหนองคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 ผักตบชวา ก่าจดัผักตบชวาและวชัพชื ส่านกัปลัด

สาธารณะ ท่ีเปน็ปญัหาต่อคุณภาพน้า่ และวชัพชื ลดลง คุณภาพน้า่ดีขึ้น

และการใช้น้า่ของเกษตรกรในพื้นท่ี ลดลง

3 โครงการปลูกปาุเฉลิมพระเกยีรติตาม เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน จดักจิกรรมปลูกปาุ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่านวน ประชาชนมีจติส่านกึ ส่านกัปลัด

พระราชเสวนยี์ อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและ เช่น ต้นราชพฤกษ ์หญ้าแฝก ผู้เข้าร่วม ในการอนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อม พนัธุ์พชื  พนัธุ์กล้าไม้อื่นๆ โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น

4 โครงการรักน้า่ รักปาุ รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ ด่าเนนิกจิกรรมการปลูกต้นไม้ 5,000 5,000 5,000 5,000 ได้เฉลิม ได้เฉลิมพระเกยีรติ ส่านกัปลัด

พระเจา้อยู่หวัเถลิงถวลัยราชสมบติั การสร้าง และบ่ารุงรักษาแหล่งน้า่ พระเกยีรติ พระเจา้อยู่หวัและ

ครบ 70 ป ีและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระราชินี

งบประมาณและที่มา
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พระบรมราชินนีาถ ทรงเจริญพระชนม

พรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  บริหารจัดการการทอ่งเที่ยวใหม้คุีณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การยกระดบัคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยวและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การยกระดบัคุณภาพแหล่งทอ่งเที่ยวและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการดูแลรักษาความสะอาดและ เพื่อเปน็การดูแลรักษาความสะอาด อาคารส่านกัปลัดท้ังภายในและ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความสะอาด อาคารส่านกัปลัด ส่านกัปลัด

ปรับปรุงภมูิทัศนภ์ายในเขตต่าบลหนองคล้า และปรับปรุงภมูิทัศนท้ั์งภายใน ภายนอก ตลอดจนบริเวณริมถนน เพิ่มขึ้น ของอบต.หนองคล้า กองช่าง

ภายนอกอาคารส่านกัปลัด ทุกเส้นภายในเขตต่าบลหนองคล้า ทั้งภายในและภายนอก

ตลอดจนริมถนนทุกเส้นทางภายใน อาคารส่านกัปลัด

เขตต่าบลหนองคล้า ตลอดจนริมถนน

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทกุเส้นทางภายในเขต

บญัชโีครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า
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และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ ต่าบลหนองคล้า

ต่าบลหนองคล้า มีความสะอาดเรียบร้อย

สวยงามและปลอดภยั

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

และได้ภาพลักษณ์ที่ดี

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติั ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 600,000 600,000 600,000 600,000 สามารถน่ามา ผู้บริหาร  สมาชิกอบต. ส่านกัปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังานของ งานของอบต.ผู้เข้าร่วมโครงการ พนกังานส่วนต่าบล มาใช้กบัการ พนกังานส่วนต่าบล

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

บญัชโีครงการพัฒนา

แบบ ผ.01
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ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนกังานส่วนต่าบล ได้รับความรู้  เพิ่มพนูความรู้ และพนกังานจา้งของ ปฏบิติังานได้ และพนกังานจา้ง

และพนกังานจา้ง พฒันาทักษะความสามารถในการ อบต.หนองคล้า ได้รับความรู้ในการ

ปฏบิติังานภายใต้ระเบยีบ เพิ่มประสิทธภิาพใน

และได้รับการศึกษาดูงานในอปท. การปฏบิติังาน

ต้นแบบสามารถน่ามาประยกุต์

ใช้กบัอบต.ได้

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาศักยภาพและเพิ่ม ผู้บริหาร  สมาชิกอบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถน่ามา ผู้บริหาร  สมาชิกอบต. ส่านกัปลัด

เพื่อพฒันาศักยภาพใหก้บัผู้น่าชุมชน ประสิทธภิาพในการปฎบิติังาน พนกังานส่วนต่าบล พนกังานจา้ง มาใช้กบัการ ผู้น่าชุมชน

ผู้น่าชุมชนตลอดจนประชาชนท่ัวไป ผู้น่าชุมชน  กลุ่มแม่บา้น ปฏบิติังานได้ พนกังานส่วนต่าบล

กลุ่มสตรี และประชาชนในต่าบล และพนกังานจา้ง

หนองคล้า ได้รับความรู้ในการ

เพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

3 โครงการพฒันาองค์กร  (O.D)  เพื่อเพิ่ม เพื่อพฒันาศักยภาพในการปฏบิติังาน ผู้บริหาร  พนกังานส่วนต่าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถ ผู้บริหาร พนกังานส่วน ส่านกัปลัด

ศักยภาพในการปฏบิติังานของผู้บริหาร และเพื่อใหเ้กดิการเรียนรู้ในองค์กร และพนกังานจา้ง  อบต.หนองคล้า น่ามาใช้ ต่าบลและพนกังานจา้ง

พนกังานส่วนต่าบล  และพนกังานจา้ง และสามารถน่าองค์ความรู้ท่ีได้มา ในการปฏบิติั มีศักยภาพในการ

ประยกุต์ใช้ในการปฏบิติังานได้ งานได้ ปฏบิติังานและมีองค์

ความรู้พฒันางาน

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 60,000 60,000 60,000 60,000 มีความรู้ ผู้บริหาร  สมาชิกอบต. ส่านกัปลัด

พนกังานส่วนต่าบล  พนกังานจา้ง พนกังานส่วนต่าบล เพิ่มขึ้น พนกังานส่วนต่าบล

งบประมาณและที่มา
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มีคุณธรรม จริยธรรมในการ และพนกังานจา้งของ และพนกังานจา้ง

ปฏบิติังาน อบต.หนองคล้า มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฏบิติังาน

5 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อใหป้ระชาชนในต่าบล ประชาชนต่าบลหนองคล้า 30,000 30,000 30,000 30,000 มีความรู้ ประชาชนได้รับความรู้ ส่านกัปลัด

ใหแ้กป่ระชาชน มีความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆ และบคุลากรของ อบต. เพิ่มขึ้น ทางด้านกฎหมายต่างๆ

เพื่อปรับใช้ในชีวติ

ประจ่าวนั

6 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ พรบ.ข้อมูล เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 มีความรู้ ประชาชนและบคุลากร ส่านกัปลัด

ข่าวสารของทางราชการ ใหก้บัประชาชน ได้รับความรู้ และบคุลากรของอบต. เพิ่มขึ้น รับความรู้ ข้อมูล 

ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ข่าวสารด้านต่างๆ 

ทันเหตุการณ์ และปฏบิติัตาม ได้ทนัเหตุการณ์ และ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อบต.หนองคล้าปฏบิติั

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

7 โครงการพฒันาศูนยข์้อมูลข่าวสาร เพื่อพฒันาศูนยข์้อมูลข่าวสาร ด่าเนนิการพฒันาศูนยข์้อมูลข่าวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 มีความรู้ มีศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส่านกัปลัด

อบต.หนองคล้า อบต.หนองคล้า  ใหดี้มีคุณภาพ ของอบต.หนองคล้า เพิ่มขึ้น ที่ดีมีคุณภาพและ

และทันสมัย ทนัสมัย

8 โครงการจดัท่าแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น เพื่ออบต.ได้มีแผนท่ีภาษไีวใ้ช้ แผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น 800,000 800,000 800,000 800,000 เกบ็ภาษี มีแผนที่ภาษแีละ กองคลัง

ในการจดัเกบ็ภาษี ในเขตต่าบลหนองคล้า เพิ่มขึ้น ทะเบยีนทรัพยสิ์น

ไวใ้นการจดัเกบ็ภาษี

งบประมาณและที่มา
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ต่างๆ ของ อบต.

9 โครงการกอ่สร้างร้ัว  ปาูยช่ือ เพื่ออบต.หนองคล้ามี ปาูยช่ือ อบต. กอ่สร้าง  ร้ัว ปาูยช่ือ อบต. 2,000,000 - - - มีความปลอดภัย อบต.มี ปาูยช่ือ อบต. ส่านกัปลัด

พร้อมปรับภมูิทัศนบ์ริเวณอาคารเอนกประสงค์ และร้ัวท่ีปลอดภยั และมีภมูิทัศน์ และปรับปรุงภมูิทัศน์ และมีภูมิทัศน์ ร้ัวที่ปลอดภยั  และ

ท่ีสวยงาม ตามแบบ ท่ี อบต.ก่าหนด ที่สวยงามขึ้น มีภมูิทศัน ์ที่สวยงาม

10 ค่าจา้งท่ีปรึกษาด่าเนนิการส่ารวจความพงึพอใจ เพื่อส่ารวจความพงึพอใจของ เปน็ค่าจา้งคนส่ารวจความ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ร้อยละ ส่านกัปลัด

ของผู้รับบริการ ประชาชนท่ีมารับบริการ พงึพอใจของประชาชนท่ี ความพงึพอใจ ความพงึพอใจ

มารับบริการ

11 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัท่าแผน เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลมาจดัท่า จดัโครงการเพื่อร่วมประชุมประชาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแผนพฒันา ได้ข้อมูลมาจดัท่า ส่านกัปลัด

พฒันาท้องถิ่น แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและ จดัท่าแผนพฒันาท้องถิ่น ของ อบต. แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี ภายในต่าบลหนองคล้า และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

12 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจ่าต่าแหนง่/ เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน / ค่าตอบแทน จา่ยเปน็เงินเดือน / ค่าตอบแทน 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่างานอยา่งมี คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น ส่านกัปลัด

เงินค่าตอบแทนพเิศษ นายก/รองนายก ประจ่าต่าแหนง่ เงินค่าตอบแทน ประจ่าต่าแหนง่ เงินค่าตอบแทน ประสิทธภิาพ ได้รับค่าตอบแทนใน

พเิศษ นายก / รองนายก พเิศษ นายก / รองนายก เพิ่มขึ้น การปฏบิติังาน

งบประมาณและที่มา
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13 ค่าตอบแทนเลขานกุารนายก เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทน จา่ยเปน็ค่าตอบแทนเลขานกุาร 90,000 90,000 90,000 90,000 ท่างานอยา่งมี เลขานกุารนายก ส่านกัปลัด

เลขานกุารนายก นายก ประสิทธภิาพ ได้รับค่าตอบแทนใน

เพิ่มขึ้น การปฏบิติังาน

14 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนประธานสภา จา่ยเปน็ค่าตอบแทนประธานสภา 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ท่างานอยา่งมี สมาชิกสภาอบต. ส่านกัปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานสภา และสมาชิกอบต. รองประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ประสิทธภิาพ ได้รับค่าตอบแทน

เพิ่มขึ้น ในการปฏบิติังาน

15 เงินเดือน  เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนกังาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าเงินเดือนและ จา่ยเปน็ค่าเงินเดือนและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่างานอยา่งมี พนกังานส่วนต่าบล ส่านกัปลัด

และเงินประจ่าต่าแหนง่ เงินเพิ่มต่างๆ และเงินประจ่าต่าแหนง่ เงินเพิ่มต่างๆ และเงินประจ่าต่าแหนง่ ประสิทธภิาพ ได้รับค่าเงินเดือน กองคลัง

ใหแ้กพ่นกังานส่วนต่าบล ใหแ้กพ่นกังานส่วนต่าบล เพิ่มขึ้น และเงินเพิ่มต่างๆ

16 เงินเดือนหรือเงินท่ีจา่ยเพิ่มใหแ้ก่ เพื่อจา่ยปน็เงินเดือนและเงินท่ีจา่ย จา่ยเปน็เงินเดือนและเงินเพิ่มการ 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 ท่างานอยา่งมี พนกังานจา้งได้รับ ส่านกัปลัด

พนกังานจา้ง เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแ้ก่ ครองชีพช่ัวคราวแกพ่นกังานจา้ง ประสิทธภิาพ ค่าตอบแทนในการ กองคลัง

พนกังานจา้ง เพิ่มขึ้น ปฏบิติังาน

17 ค่าตอบแทนปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ท่ีปฏบิติั จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ท่ีปฏบิติั 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่างานอยา่งมี ผู้ปฏบิติัราชการได้รับ ส่านกัปลัด

แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการอนัเปน็ประโยชนใ์หแ้กอ่ปท. ราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่ปท. ประสิทธภิาพ ค่าตอบแทน กองคลัง

เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพิ่มขึ้น

จดัซ้ือจดัจา้ง ฯลฯ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

18 ค่าประโยชนต์อบแทนอื่นกรณีพเิศษ เพื่อส่งเสริมเปน็ค่าตอบแทน ด่าเนนิการจดัต้ังงบประมาณ 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่างานอยา่งมี ข้าราชการ พนกังาน ส่านกัปลัด

แกข่้าราชการ พนกังาน เปน็กรณีพเิศษแกข่้าราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนอื่น ประสิทธภิาพ และลูกจา้งได้รับ กองคลัง

และพนกังานจา้งของ อปท. พนกังานและพนกังานจา้ง กรณีพเิศษแกข่้าราชการ ผลประโยชนแ์ละ

และพนกังานจา้งของ อปท. พนกังานและพนกังานจา้ง เปน็ขวญัก่าลังใจ

ในการปฏบิติัหนา้ที่

19 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน จา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน 40,000 40,000 40,000 40,000 ท่างานอยา่งมี ผู้ปฏบิติังานนอกเวลา ส่านกัปลัด

นอกเวลาราชการใหแ้กบ่คุลากร นอกเวลาราชการใหแ้กบ่คุลากร ประสิทธภิาพ ราชการได้รับค่าตอบแทน กองคลัง

ของอบต. ของอบต. เพิ่มขึ้น

20 ค่าสวสัดิการของบคุลากรของอบต. เพื่อจา่ยเปน็สวสัดิการของบคุลากร จา่ยเปน็ค่าสวสัดิการของบคุลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่างานอยา่งมี บลุากรของอบต.ได้รับ ส่านกัปลัด

เช่น  ค่าเช่าบา้น เงินช่วยเหลือการ ประสิทธภิาพ สวสัดิการ กองคลัง

ศึกษาบตุร เพิ่มขึ้น

21 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการ จา่ยเปน็รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่างานอยา่งมี การด่าเนนิงานต่างๆ ของ ส่านกัปลัด

ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม  ค่าเบี้ย มาซ่ึงบริการ เช่นค่าจา้งเหมาบริการ ประสิทธภิาพ อบต.มีประสิทธภิาพ กองคลัง

ประกนัภยัต่าง ฯลฯ ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม  เพิ่มขึ้น และเกดิประโยชน์

ค่าเบี้ยประกนัภยั  ฯลฯ

22 ค่ารับรองและค่าเล้ียงรับรอง เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองคณะบคุคลท่ีมา ค่ารับรองคณะบคุคลท่ีมานเิทศงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ท่างานอยา่งมี ได้รับรองและเล้ียง ส่านกัปลัด

นเิทศงาน ตรวนจงาน ทัศนศึกษาดูงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน ประสิทธภิาพ รับรองผู้มานเิทศอบต.

และค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่างๆ และค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่างๆ เพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ

23 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่างานอยา่งมี มีงบประมาณใช้จา่ย ทกุส่วน

ไปราชการท้ังในและราชอาณาจกัร ไปราชการท้ังในและราชอาณาจกัร ประสิทธภิาพ ในการเดินทางไปราชการ ราชการ

ของบคุลากร อบต. ของบคุลากร อบต. เพิ่มขึ้น ของบคุลากร

เปา้หมาย ตวัชี้วัดงบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

24 ค่าใช้จา่ยส่าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อใหก้ารเลือกต้ังตัวแทนท้องถิ่น จา่ยเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่างานอยา่งมี การเลือกต้ังทอ้งถิ่น ส่านกัปลัด

และผู้บริหารท้องถิ่น เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ชุดต่างๆ  ในการเลือกต้ัง ประสิทธภิาพ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

และค่าใช้จา่ยต่างๆ เกี่ยวกบัการ เพิ่มขึ้น

เลือกต้ัง

25 ค่าบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพื่อซ่อมแซมครูภณัฑ์  ค่าท่ีดินและ ซ่อมแซมครุภณัฑ์  ท่ีดินและ 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่างานอยา่งมี ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิง ส่านกัปลัด

ส่ิงกอ่สร้าง  และทรัพยสิ์นอื่นๆ ทรัพยสิ์นอื่นๆ  ท่ีช่ารุดเสียหาย ประสิทธภิาพ กอ่สร้าง และทรัพยสิ์น กองคลัง

ของอบต. ใหใ้ช้งานได้ปกติ  ฯลฯ เพิ่มขึ้น อื่นๆ  ใช้งานได้ตามปกติ

26 จดัซ้ือค่าวสัดุต่างๆ เพื่อจดัซ้ือวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน จดัซ้ือวสัดุส่านกัปลัด  วสัดุไฟฟาู 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วสัดุ มีวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน ส่านกัปลัด

ในการปฏบิติังานของอบต. และวทิย ุ วสัดุงานบา้นงานครัว เพิ่มขึ้น การปฏบิติังาน กองคลัง

วสัดุกอ่สร้าง  วสัดุยานพาหนะ ของอบต.

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  วสัดุกฬีา ฯลฯ

27 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเปน็ค่าสาธารณูปโภค จา่ยเปน็ค่าไฟฟาู  ค่าน้า่ประปา 270,000 270,000 270,000 270,000 ท่างาน มีงบประมาณเพื่อจา่ย ส่านกัปลัด

ของอบต. ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์ อยา่งมี เปน็ค่าสาธารณูปโภค กองคลัง

ค่าบริการทางโทรคมนาคม ประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

28 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบา้นพกั เพื่อมีอาคารปอูงกนัและบรรเทา ปรับปรุงต่อเติมอาคารบา้นพกั 200,000 ท่างาน มีอาคารปอูงกนัและ ส่านกัปลัด

ใหเ้ปน็อาคารปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัไวใ้นการบริการประชาชน ใหเ้ปน็อาคารปอูงกนัและบรรเทา อยา่งมี บรรเทาสาธารณภยั

สาธารณภยั ตามแบบท่ี อบต.ก่าหนด ประสิทธภิาพ ในการบริการประชาชน
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เพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 จดัซ้ือค่าวสัดุต่างๆ เพื่อจดัซ้ือวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน ด่าเนนิการจดัซ้ือวสัดุ  เช่น 200,000 200,000 200,000 200,000 วสัดุ มีวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน ส่านกัปลัด

ในการปฏบิติังานปอูงกนัและบรรเทา วสัดุเคร่ืองดับเพลิง วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพิ่มขึ้น การปฏบิติังานของ

สาธารณภยั วสัดุอื่นๆ เช่น ถังดับเพลิง สายดับเพลิง งานปอูงกนัและบรรเทา

เคร่ืองแบบอปพร เส้ือกั้กสะท้อนแสง สาธารณภยั

เส้ือชูชีพสะท้อนแสง ถุงมือ นกหวดี

กระบองไฟกระพริบ กระบองไม้

พวีซีี แผนงจราจรสามเหล่ียม

กรวยจราจรไฟกระพริบ กรวยจราจร

สะท้อนแสง ไฟฉาย และเคร่ืองรับส่ง

วทิย ุฯลฯ

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 เงินเดือน  เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนกังาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าเงินเดือนและ จา่ยเปน็ค่าเงินเดือนและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่างานอยา่งมี พนกังานส่วนต่าบล กองช่าง

และเงินประจ่าต่าแหนง่ เงินเพิ่มต่างๆ และเงินประจ่าต่าแหนง่ เงินเพิ่มต่างๆ และเงินประจ่าต่าแหนง่ ประสิทธภิาพ ได้รับค่าเงินเดือน

ใหแ้กพ่นกังานส่วนต่าบล ใหแ้กพ่นกังานส่วนต่าบล เพิ่มขึ้น และเงินเพิ่มต่างๆ

2 เงินเดือนหรือเงินท่ีจา่ยเพิ่มใหแ้ก่ เพื่อจา่ยปน็เงินเดือนและเงินท่ีจา่ย จา่ยเปน็เงินเดือนและเงินเพิ่มการ 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่างานอยา่งมี พนกังานจา้งได้รับ กองช่าง

พนกังานจา้ง เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแ้ก่ ครองชีพช่ัวคราวแกพ่นกังานจา้ง ประสิทธภิาพ ค่าตอบแทนในการ

พนกังานจา้ง เพิ่มขึ้น ปฏบิติังาน

3 ค่าตอบแทนปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ท่ีปฏบิติั จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ท่ีปฏบิติั 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่างานอยา่งมี ผู้ปฏบิติัราชการได้รับ กองช่าง

แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการอนัเปน็ประโยชนใ์หแ้กอ่ปท. ราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่ปท. ประสิทธภิาพ ค่าตอบแทน

เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพิ่มขึ้น

จดัซ้ือจดัจา้ง ฯลฯ

4 ค่าประโยชนต์อบแทนอื่นกรณีพเิศษ เพื่อส่งเสริมเปน็ค่าตอบแทน ด่าเนนิการจดัต้ังงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000 ท่างานอยา่งมี ข้าราชการ พนกังาน กองช่าง

แกข่้าราชการ พนกังาน เปน็กรณีพเิศษแกข่้าราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนอื่น ประสิทธภิาพ และลูกจา้งได้รับ

และพนกังานจา้งของ อปท. พนกังานและพนกังานจา้ง กรณีพเิศษแกข่้าราชการ ผลประโยชนแ์ละ

และพนกังานจา้งของ อปท. พนกังานและพนกังานจา้ง เปน็ขวญัก่าลังใจ

ในการปฏบิติัหนา้ที่

5 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน จา่ยเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่างานอยา่งมี ผู้ปฏบิติังานนอกเวลา กองช่าง

งบประมาณและที่มา
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นอกเวลาราชการใหแ้กบ่คุลากร นอกเวลาราชการใหแ้กบ่คุลากร ประสิทธภิาพ ราชการได้รับค่าตอบแทน

ของอบต. ของอบต. เพิ่มขึ้น

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

6 ค่าสวสัดิการของบคุลากรของอบต. เพื่อจา่ยเปน็สวสัดิการของบคุลากร จา่ยเปน็ค่าสวสัดิการของบคุลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่างานอยา่งมี บลุากรของอบต.ได้รับ กองช่าง

เช่น  ค่าเช่าบา้น เงินช่วยเหลือการ ประสิทธภิาพ สวสัดิการ

ศึกษาบตุร เพิ่มขึ้น

7 รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการ จา่ยเปน็รายจา่ยเพื่อใหไ้ด้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่างานอยา่งมี การด่าเนนิงานต่างๆ ของ กองช่าง

ค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม  ค่าเบี้ย มาซ่ึงบริการ เช่นค่าจา้งเหมาบริการ ประสิทธภิาพ อบต.มีประสิทธภิาพ

ประกนัภยัต่าง ฯลฯ จา้งเหมาขนดิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  เพิ่มขึ้น และเกดิประโยชน์

ค่าเบี้ยประกนัภยั  ฯลฯ

8 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่างานอยา่งมี มีงบประมาณใช้จา่ย กองช่าง

ไปราชการท้ังในและราชอาณาจกัร ไปราชการท้ังในและราชอาณาจกัร ประสิทธภิาพ ในการเดินทางไปราชการ

ของบคุลากร อบต. ของบคุลากร อบต. เพิ่มขึ้น ของบคุลากร

9 ค่าบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพื่อซ่อมแซมครูภณัฑ์  ค่าท่ีดินและ ซ่อมแซมครุภณัฑ์  ท่ีดินและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่างานอยา่งมี ครุภณัฑ์  ที่ดินและส่ิง กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง  และทรัพยสิ์นอื่นๆ ทรัพยสิ์นอื่นๆ  ท่ีช่ารุดเสียหาย ประสิทธภิาพ กอ่สร้าง และทรัพยสิ์น

ของอบต. ใหใ้ช้งานได้ปกติ เช่น โครงการซ่อมแซม เพิ่มขึ้น อื่นๆ  ใช้งานได้ตามปกติ

ถนนลูกรัง  ถนน คสล. ถนนลาดยาง

10 จดัซ้ือค่าวสัดุต่างๆ เพื่อจดัซ้ือวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน จดัซ้ือวสัดุส่านกังาน  วสัดุไฟฟาู 300,000 300,000 300,000 300,000 วสัดุ มีวสัดุต่างๆ ไวใ้ช้ใน กองช่าง

ในการปฏบิติังานของอบต. และวทิย ุ วสัดุงานบา้นงานครัว เพิ่มขึ้น การปฏบิติังาน

วสัดุกอ่สร้าง  วสัดุยานพาหนะ ของอบต.

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

งบประมาณและที่มา
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วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  วสัดุกฬีา ฯลฯ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

11 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจา่ยเปน็ค่าสาธารณูปโภค จา่ยเปน็ค่าไฟฟาู  ค่าน้า่ประปา 10,000 10,000 10,000 10,000 ท่างาน มีงบประมาณเพื่อจา่ย กองช่าง

ของอบต. ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์ อยา่งมี เปน็ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการทางโทรคมนาคม ประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ้น

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. เพื่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ถนน คสล.กวา้ง 6.00 เมตร 1,000,000 - - - ถนนได้ ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

ทางเข้าอาคารเอนกประสงค์ มีถนนส่าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร คุณภาพ ราชการเดินทาง

อบต.หนองคล้า ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วขึ้น พร้อมวางท่อทางเช่ือม คมนาคมได้สะดวกขึ้น

ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา
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2 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ เพื่อประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ กอ่สร้างโรงจอดรถ 500,000 - - - ร้อยละ ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

มีโรงจอดรถ ตามแบบท่ี อบต. ก่าหนด ความพงึพอใจ ราชการเดินทาง

มีความสะดวกมากขึ้น ของผู้ใช้บริการ มีความสะดวกมากขึ้น

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีิต ความมั่นคงทางสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ปีระสิทธิภาพและธรรมาภบิาล

7.5 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 เงินสมทบกองทุนบ่าเหนจ็บ่านาญ เพื่อจา่ยสมทบกองทุนบ่าเหนจ็ ด่าเนนิการต้ังงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000 สมทบ มีงบประมาณเพื่อ กองคลัง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) บ่านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน กบท. กองทนุ จา่ยเงินสมทบ

ภายในเดือน กองทนุบ่าเหนจ็บ่านาญ

ธ.ค.

2 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทุน ด่าเนนิการต้ังงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบ มีงบประมาณเพื่อจา่ย กองคลัง

ประกนัสังคมใหก้บัพนกังานจา้ง สมทบกองทุนประกนัสังคม กองทนุ สมทบกองทนุประกนั

ร้อยละ 5 ทกุเดือน สังคมของพนกังานจา้ง

3 เงินส่ารองจา่ย เพื่อจา่ยในกรณีจ่าเปน็ตามความ จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยกรณีจ่าเปน็เร่งด่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ช่วยเหลือ มีงบประมาณเพื่อจา่ย ทกุส่วน

เหมาะสมและกรณีท่ีไม่สามารถ ท่ีเกดิสาธารณะภยั เช่น ซ่อมแซม ประชาชน ในกรณีจ่าเปน็เร่งด่วน ราชการ

คาดการณ์ได้ล่วงหนา้ เช่น ถนนท่ีช่ารุดเนื่องจากอทุกภยั ได้ทนัทว่งที ไม่สามารถคาดการณ์

งบประมาณและที่มา
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สาธารณภัยต่างๆ อทุกภัย วาตภัย จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้างช่วยเหลือผู้ประสบ ล่วงหนา้ได้

อคัคีภยั ภยัหนาว ฯลฯ วาตภยั ขุดลอกคลองเพื่อบรรเทา

ภยัแล้ง และอทุกภยั วางท่อระบายน้า่

สร้างรางระบายน้า่ และจดัซ้ือผ้าหม่

กนัหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภยัหนาว เปน็ต้น
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมการศึกษา

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา 1 950,000 1 950,000 1 950,000 1 950,000 4 3,800,000
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 3 65,000 3 65,000 3 65,000 3 65,000 12 260,000

นนัทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 4 1,015,000 4 1,015,000 4 1,015,000 4 1,015,000 4 4,060,000      

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
ประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

รวม 1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          4 80,000          

รวมทั้งสิ้น 5 1,035,000 5 1,035,000 5 1,035,000 5 1,035,000 8 4,140,000

แบบ ผ.07-ผ.02

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมัน่คงทางสังคม และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถ่ิน

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น  การสง่เสรมิการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ เพื่อเสริมสร้างพฒันาการ เพื่อสนบัสนนุอาหารกลางวนั 950,000 950,000 950,000 950,000 นกัเรียน เด็กนกัเรียนเจริญเติบโต ส านกัปลัด

โครงการอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียน ทางด้านร่างกายของเด็กนกัเรียน ใหเ้ด็กนกัเรียนในเขตต าบล ได้กนิอาหาร ได้รับประทานอาหาร

ในสังกดั สพฐ. หนองคล้า จ านวน  4  โรงเรียน ทุกคน ท่ีมคุีณค่าอยา่งเพยีงพอ

1.โรงเรียนบา้นหนองคล้า

2.โรงเรียนบา้นวงัโขน

3.โรงเรียนบา้นแมบ่วั

4.โรงเรียนบา้นหวัยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมัน่คงทางสังคม และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถ่ิน

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น  การสง่เสรมิการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

    2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม เพื่อใหก้ารจดังานพระราชพธิี อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม 25,000 25,000 25,000 25,000 สืบสาน ประชาชนได้แสดง ส านกัปลัด

โครงการจดังานพระราชพธิ ี รัฐพธิ ี และ รัฐพธิแีละงานพธิต่ีางๆ  เนื่องในงานพธิ ีวนัปยิะมหาราช ประเพณี ออกถงึความจงรักภกัดี

งานพธิี งานพธิ ี 12  สิงหามหาราชินี ต่อชาติ  ศาสนา  และ

งานพธิ ี 5  ธนัวามหาราช พระมหากษตัริย์

2 อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม เพื่อเปน็การอนรัุกษศิ์ลปะวฒันธรรม อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม 15,000 15,000 15,000 15,000 สืบสาน สืบสานประเพณี ส านกัปลัด

โครงการประเพณีนบพระ - เล่นเพลง  และ ของจงัหวดัก าแพงเพชร โครงการประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประเพณี วฒันธรรมอนัเกา่แก่

งานกาชาดจงัหวดัก าแพงเพชร งานกาชาดจงัหวดัก าแพงเพชร ของจงัหวดั

3 อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม เพื่อเปน็การส่งเสริมวฒันธรรม อดุหนนุปกครองอ าเภอไทรงาม 25,000 25,000 25,000 25,000 สืบสาน สืบสานประเพณี ส านกัปลัด

โครงการจดังานประเพณี  สารทไทยกล้วยไข่ และเผยแพร่ผลผลิตผลิตภณัฑ์ โครงการจดังานประเพณี ประเพณี และผลผลิตทางการ

เมอืงก าแพง ทางการเกษตรของจงัหวดั กพ. สารทไทยกล้วยไข ่เมอืงก าแพง เกษตรของดีเมอืง

ก าแพงเพชรเปน็ท่ีรู้จกั

แพร่หลาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3  พัฒนาคุณภาพชวีติ ความมั่นคงทางสงัคม  และสิ่งแวดลอ้มที่อยา่งยนื

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที่  7  การพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล

7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต เพื่อใช้เปน็สถานท่ีส าหรับการด าเนนิ อดุหนนุอปท.ในเขต อ าเภอไทรงาม 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ อบต.ในอ าเภอไทรงาม ส านกัปลัด

อ าเภอไทรงาม การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ การจัดซ้ือจัดจ้าง มศูีนยร์วมขอ้มลู

โครงการขอรับเงินอดุหนนุเปน็ค่าใช้จา่ย จดัจา้ง ท่ีได้มาตรฐาน มรีะบบปฏบิติั มีมาตรฐาน ขา่วสารได้มาตรฐาน

ประจ าศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการซ้ือการจา้ง งานท่ีสะดวก ทันสมยั มีระบบปฏิบัติงาน ทันสมยัในการเผย

ของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่สะดวก แพร่ขอ้มลูการซ้ือ

อ าเภอไทรงาม และทันสมัย การจา้งเปน็ไปอยา่ง

โปร่งใส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดวางผังเมือง

และพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 12 30,000,000

รวม 3 7,500,000      3 7,500,000      3 7,500,000      3 7,500,000      12 30,000,000    

รวมทั้งสิ้น 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 12 30,000,000

แบบ ผ.07-ผ.03

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1  การวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการจัดวางผังเมอืงและพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ถนนลาดยาง

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  1 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 1  บา้นหนองคล้า ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 1  บา้นปลวกด า ต.ไทรงาม ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,000 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  3 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง

สาย หมู่ท่ี 3  บา้นแม่บวั ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น

เช่ือมกบั หมู่ท่ี 7 บา้นศรีบญุส่ง ต.หนองทอง ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,600 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคฟซีล เพื่อประชาชนหมู่ท่ี  6 ผิวจราจรแบบแคฟซีล ไม่มีไหล่ทาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้ ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สาย หมู่ท่ี 6  บา้นใหม่ท้ายวงั ต.หนองคล้า ได้มีถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 เมตร คุณภาพ สะดวกรวดเร็วขึ้น
เช่ือมกบั หมู่ท่ี 7 บา้นไทรงามใต้ ต.ไทรงาม ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็วขึ้น ระยะทาง 1,500 เมตร

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

บญัชโีครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.05
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
ประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 8 60,000

รวม 2 15,000          2 15,000          2 15,000          2 15,000          8 60,000          

รวมทั้งสิ้น 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 8 60,000

แบบ ผ.07-ผ.06

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์
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แบบ ผ 06

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 พัฒนาคุณภาพชวีติ  ความมั่นคงทางสงัคม และสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที่  7  การพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น  การพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินใหม้ปีระสทิธภิาพและธรรมาภบิาล

7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวนัท้องถิ่นไทย เพื่อจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ด าเนนิการตามโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับความรู้ ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

ใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ จดักจิกรรมประชาสัมพนัธว์นัท้องถิ่นไทย เพิ่มขึ้น ถงึความส าคัญของ

ของวนัท้องถิ่นไทย วนัท้องถิ่นไทย

2 โครงการฝึกอบรมกจิกรรม  5 ส เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกบักจิกรรม พนกังานส่วนต าบล 5,000 5,000 5,000 5,000 ความสะอาด พนกังานส่วนต าบล ส านกัปลัด

5  ส  และน ามาพฒันางาน พนกังานจา้ง ของอบต. เพิ่มขึ้น พนกังานจา้ง ได้รับ

หนองคล้า ความรู้เกี่ยวกบักจิกรรม

5 ส และน ามาพฒันา

งานได้ดีมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ี
ประสิทธภิาพและธรรมาภบิาล
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 81 8,351,900 31 2,498,800 22 954,600 17 835,900 151 12,641,200
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
7.3 แผนงานการศึกษา 1 225,000 0 0 0 0 0 0 1 225,000
7.4 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 8 872,700 7 88,900 4 41,500 4 41,500 23 1,044,600
รวม 92 9,649,600      40 2,787,700      28 1,196,100      23 1,077,400      183 14,710,800    

รวมทั้งสิ้น 92 9,649,600 40 2,787,700 28 1,196,100 23 1,077,400 183 14,710,800

แบบ ผ.07-ผ.08

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

รวม  4 ปี
ยุทธศาสตร์
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แบบ ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000        18,000         18,000        18,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

หน้าทีข่องอบต. ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 56,000        - 56,000        - ส านักปลัด

ขนาด 24,000 บีทียู

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด 26,000        26,000 26,000        26,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 91.4*45.7*183ซม.

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง 6,000         6,000 6,000          6,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 91.3*45.8*183 ซม.

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะหมูบู่ชา ท าด้วยไม้สัก 8,500         - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 9 นิว้ มีฐานรองโต๊ะหมู ่มีโต๊ะแท่น

บูชา 9 นิว้

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 44,000        22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. โต๊ะเหล็กขนาดไมน่อ้ยกวา่ 137.2*66*75 ซม.

เก้าอีแ้บบมีล้อเล่ือน พร้อมพนักพิงหลัง

มีเท้าแขน

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะประชุมสภา รูปตัวยู 30,000        - - - ส านักปลัด

บญัชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า

ที่ ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน หมวด
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หน้าทีข่องอบต. ขนาด 28-30 ทีน่ัง่ ขนาด 480*880*75 ซม.

ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุมโค้งด้านเดียว

ขนาดกวา้ง 60*ยาว160*สูง75ซม.

โต๊ะขนาดกวา้ง60*ยาว160*175 ซม.

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีสั้มมนา ขาเก้าอีท้ าจากเหล็ก 20,000        - 20,000        - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด3/4นิว้ *3/4นิว้ หนา 1 มิล

ชุปโครเมีย่ม ปลายขามียาวรองกันกระแทก

ทีน่ัง่ท าด้วยฟองน้ าหนา2นิว้ หุม้ PVC

หนา 0.4 มิล กวา้ง 44.5*ลึก50*สูง90 ซม.

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีผู้้บริหาร หัวเหล่ียมพนักพิงสูง 11,000        11,000         11,000        11,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ปรับระดับความสูง มีโช๊คไฮดรอลิคปัม้

ไฮโดรลิค ขนาด 68*72*118 ซม.

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีพ้ลาสติก เกรดเอ 54,000        54,000         54,000        54,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 480*515*810 มม.

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ชุดโซฟา ส านักงาน 200,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะประชุม 20 ทีน่ัง่ 37,000 - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะผู้บริหาร 100,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะประชุม 40 ทีน่ัง่ 63,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีม้ีล้อ ส าหรับผู้บริหาร 130,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีแ้ถวพนักพิง 3 ทีน่ัง่ 24,000        24,000         24,000        24,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีม้ีล้อ 130,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เก็บเอกสารแบบทึบมีกระจก 25,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีพ้ิงเบาะหนัง 20,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั พัดลมต้ังโต๊ะ ขนาด 18 นิว้ 10,000        10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะกลางโซฟากระจกใส 7,150         - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดกวา้ง 60 ยาว 90 สูง40 ซม. 2ชัน้

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างานไม้ แบบล้ินชัก 100,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. 3ช้ัน ขนาดกวา้ง 90 ยาว 200 สูง 75 ซม.

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างานไม้แบบล้ินชัก 3 ช้ัน 200,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดกวา้ง80 ยาว160 สูง75 ซม.

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีบ้ริหารแบบหุม้หนังล้อเล่ือน 22,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ปรับระดับขึน้ลงได้ พนักพิงสูง

ขนาดกวา้ง 65 ซม. ลึก 68 ซม. สูง 115 ซม.

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีพ้นักพิงหุม้หนังมีล้อเล่ือน 42,500        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ปรับระดับได้ขนาดกวา้ง 60 ซม. 

ลึก 57 ซม. สูง 110 ซม.

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีป้ระชุมแบบพนักพิงต่ าหุม้หนัง 90,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. มีล้อแบบหมุนเกียว สูงต่ าได้

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ขนาดกวา้ง 55 ซม.ลึก 43 ซม. สูง 85ซม.

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ และกระจกมีไฟ 24,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดกวา้ง 1.00เมตร สูง 2 เมตร 

ลึก 40 ซม.

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะไม้พร้อมเก้าอี ้แบบ 6 ทีน่ัง่ 15,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดกวา้ง 90 ซม. ยาว 150 ซม.

พร้อมเก้าอี้

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 20,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้กระจก 2 ด้าน แบบมีล้อเล่ือน 20,000        20,000 - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. พืน้ก ามะหยี ่ขนาด 120*240 ซม.

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้อเนกประสงค์ 20,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. บานเล่ือนขนาด 3 ฟุต บนกระจกล่างทึบ

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะไม้กลมพร้อมเก้าอี ้2 ทีน่ัง่ 30,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีพ้ลาสติกพิงหลัง 60,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 45.5*45*81.2 ซม.

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีอ้เนกประสงค์ 60,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. โครงขาและโครงพนักพิงท าจากเหล็ก

ชุปโครเมีย่ม ขนาด (W)440*(D)550*(H)910 mm.

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีส้นาม 23,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 127*57*72 ซม.

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ซุ้มนัง่อเนกประสงค์ 35,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้สาขาโทรศัพท์ 30,000        - - - ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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หน้าทีข่องอบต.

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้รางเล่ือนแบบมือผลัก 10 ตู้ แบบ 2 ตอน 150,000      - - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต.

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ช้ันเอกสาร 40 ช่อง 21,000        21,000         14,000        14,000        กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ ก.921*ล311*ส176 มม.

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างาน โล่งขนาดไม่น้อยกวา่ 22,000        22,000 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. 160W*85D*76H cm ตู้2ล้ินชักล้อเล่ือน

และตู้ข้างล้อเล่ือนสูงเสมอโต๊ะ

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 6,500         6,500 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. 61W*71D*117H cm ปรับระดับด้วย

โช๊คแก๊สก้านโยกพิงเอนได้ แขน-ขา

ทีท่้าวฟองน้ าหุม้หนังชนิดและสีเดียว

กบัทีง่านและพนกัพงิ/ทีน่ัง่พนกัพงิบฟุองน้ า

หนังพีย ูมีล้อเล่ือน

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกวา 8,000         8,000 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. ก57*ล54*ส68*ซม. ขาตัวซีหลังเน็ต

โครงโครเมีย่ม

44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เกา้อีส้ านกังาน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 ท่ีนัง่ 13,800        13,800 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. 150W*55D*89H cm. ขาเหล็กชปุโครเมีย่ม

แผ่นทีน่ัง่-หลังพิง บุฟองน้ าหุม้หนังเทียม

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีส้ านักงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 4,200         8,400 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. W64*D66*H117-129 cm. เบาะนัง่

และพนักพิงเป็น PU ขาอลูมิเนียม

มีล้อเล่ือน มีทีท่้าวแขน

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกวา่ 9,500         19,000 - - กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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หน้าทีข่องอบต. 152*76*75 ซม. มีล้ินชัก

47 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกวา่ 6,000         12,000 - - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. ก880*ล410*ส879มล. 1 บานประตู

6ล้ินชัก

48 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั รถยนต์บรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ 3,500,000    - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ชนิด 6 ล้อ ติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อม

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ 30,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 300 วตัต์

50 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 10,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 32 นิว้

51 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 40,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 55 นิว้

52 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองเล่นดีวดีี 10,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

53 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 15,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens

54 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั จอรับภาพ 20,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

55 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ไมโครโฟนห้องประชุม 50,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.  

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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56 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคาร 500,000      500,000 - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. อเนกประสงค์

57 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ถังน้ า ขนาด 2000 ลิตร 60,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

58 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ถังน้ าขนาดใหญ่ แบบไฟเบอร์กลาส 10,900        10,900         10,900        10,900        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 2,500 ลิตร

59 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เยน็ ขนาดไม่น้อยกวา่ 7 คิว 30,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

60 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เยน็ ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 คิว 5,500         - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

61 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็ 50,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

62 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เต็นท์ขนาดใหญ่ ทรงโค้ง 36,000        36,000 36,000 36,000 ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 5*12เมตร

ขนาดเหล็ก จัว่หลัก เหล็กอาบสังกะสี

3/4นิว้ จัว่ลอย เหล็กอาบสังกะสี 3/4 นิว้

แปเต็นท์ เหล็กอาบสังกะสี 1/4 นิว้

สูงไม่น้อยกวา่ 3 เมตร

ขาเต้นท์ เหล็กอาบสังกะสี 1 1/4นิว้

สูงไม่น้อยกวา่ 3 เมตร ฐานเป็นเสาแป๊ป

วงกลม ขนาด 15 นิว้ ผ้าใบวนิิล่อน

63 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองปัม้น้ าอัตโนมัติ 32,000        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ม่านปรับแสง 900,000      900,000 - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

65 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองบริหารข้อเข่า และสะโพก 13,850        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. แบบสลับเท้า
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66 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองนวดหลังออกก าลังแขนและขา 14,800        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. แบบถีบ 2 ระบบ

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ลู่วิง่เอนกประสงค์ 19,400        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองบริหารข้อเข่า 14,850        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองบริหารข้อและสะโพก 12,600        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองออกก าลังกายแขนลดหน้าท้อง 15,700        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

71 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองออกก าลังกายแขนยกลดหน้าท้อง 13,600        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

72 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่า 15,350        - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

73 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 85,000        34,000         34,000        34,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

74 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 35,000        7,000           3,500          3,500          ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

75 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 13,000        13,000         13,000        13,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. แบบNetwork

76 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 19,500        19,500         19,500        19,500        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. /ชนิด LED ขาวด า ความจ าไม่น้อยกวา่

128 MB ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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27หน้าต่อนาที

77 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 85,000        34,000         34,000        34,000        ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต. /ชนิด LED ขาวด า ความจ าไม่น้อยกวา่

192 MB ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่

22หน้าต่อนาที

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 29,000        29,000         29,000        - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. แบบที ่2 

79 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,900         7,900           7,900          - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต. แบบฉีดหมึก

80 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เครืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 5,800         5,800           5,800          - กองคลัง

หน้าทีข่องอบต.

81 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ซุ้มเทดิพระเกยีรติ 100,000      100,000        - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

82 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองรับส่งวทิยุ 100,000      100,000        100,000       100,000      ส านักปลัด

ภายใน หน้าทีข่องอบต.

83 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก 225,000      - - - ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

84 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพ่นละอองฝอย 100,000      100,000        100,000       100,000      ส านักปลัด

หน้าทีข่องอบต.

85 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั โต๊ะท างานโล่ง 22,000        22,000         22,000        22,000        กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 160W*85D*76H cm.

ตู้2ล้ินชักล้อเล่ือนสูงเสมอโต๊ะ

86 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ตู้เก็บเอกสาร 6,000         6,000           6,000          6,000          กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ ก880*ล410*ส879 มม.

1บานประตู6ล้ินชัก

87 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั ช้ันเอกสาร 40 ช่อง 7,000         7,000           7,000          7,000          กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ ก921*ล311*ส176 มม.

88 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เก้าอีส้ านักงาน 6,500         6,500           6,500          6,500          กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ขนาดไม่น้อยกวา่ 61W*71D*117H cm.

ปรับระดับด้วยโช๊คแก๊สก้านโยกพิงเอนได้

แขน-ขา ทีท่้าวฟองน้ าหุม้หนังชนิดและสี

เดียวกับทีง่านและพนักพิง/ทีน่ัง่พนักพิง

บุฟองน้ าหุม้หนังพียมูีล้อเล่ือน

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั รถบรรทุก (ดีเซล) 787,000      - - - กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่

2,400 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ

90 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั .เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 29,000        29,000         - - กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ประมวลผลแบบที ่2

91 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED 12,000        12,000         - - กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. สีแบบNetwork

92 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติั เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,200         6,400           - - กองช่าง

หน้าทีข่องอบต. ขนาด 800 VA

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

  เพื่อให้การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินปีไปสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวดที่ 6 ข้อ 28 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี  ดังน้ี  

  1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามจากการประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน 
ผู้บริหารท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลเป็นอ านาจสิทธิขาดของคณะกรรมการที่จะคิดค้นก าหนดวิธีการ ในการ
ติดตาม และประเมินผล การน าและใช้แผนพัฒนาสามปี โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 
   1. การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีไปสู่ภาคปฏิบัติ หรือข้อบัญญัติ หรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
   2. การปฏิบัติติดตามแผน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม ่
   3. การปฏิบัติมีผลสัมฤทธ์ิหรือไม ่ประสพผลส าเร็จหรือไม ่
   4. ปัญหาและอุปสรรค 
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ช่วงเวลาการประเมินผล 

  ควรจะมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป ี
การรายงานผลการติดตามประเมินผล 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจัดท ารายงานเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
ในช่วงเดือนเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมทุกป ี


