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  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
      
        องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ต าบลท่าลาดห่างจากอ าเภอเรณูนครเป็นระยะทางประมาณ  12กโิลเมตร มพีื้นที่ประมาณ 11.68  

ตารางกโิลเมตร โดยมอีาณาเขตตดิกบัพืน้ทีต่ าบลต่าง ๆดงันี้ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ บ้านต้องน้อย  ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
ทิศใต้            ติดต่อกับ บ้านปากบัง  ตำบลพิมาน อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านนาสะเดา ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลพระซอง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีเนื้อที่จำนวน   7,306  ไร่ 
   
 1.3ลักษณะภูมิอากาศ 

 ม ี3 ฤด ูไดแ้ก่ ฤดรูอ้น ฤดฝูน และฤดหูนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 
 
 
  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

   -   ลำน้ำ ,ลำห้วย   จำนวน  2 สาย 
 -   บึง ,หนองและอ่ืน ๆ   จำนวน  17 แห่ง 
 
และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

   -   บ่อน้ำตื้น    จำนวน  24 แห่ง 
   -   บ่อโยก    จำนวน  23 แห่ง 
   -   ประปาตำบล    จำนวน  2 แห่ง 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
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  ในพืน้ทีอ่ยู่ในเขตป่าไมเ้สือ่มโทรมบางสว่น 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

 2.1เขตการปกครอง 
ต าบลท่าลาด ประกอบดว้ยจ านวนหมู่บา้น  8 หมู่บา้น  ประกอบดว้ย 

หมู่ที่   1   บ้านท่าลาด   หมู่ที่   2   บ้านลาดศรีชมภู  
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่   4   บ้านท่าลาด  
  หมู่ที่   5   บ้านวังยาง   หมู่ที่   6   บ้านสร้างเม็ก 

 หมู่ที่   7   บ้านสร้างเม็ก   หมู่ที่   8   บ้านโนนจันทร์ 

2.2การเลือกตัง้ 
การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึปัจจุบนั มจี านวน 8 หมู่บา้น หากมกีารเลอืกตัง้
ในครัง้หน้า    จะม ีผู้บรหิารท้องถิ่น (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล) จ านวน  1 คน จะมกีารเลือกตัง้
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หมู่บา้นละ ๑ คน 8 หมู่บา้น รวมเป็น ๘ คน 
  

3. ประชากร 
  3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

-  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 925  ครัวเรือน  
-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,109   คน  
 
 
 
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 

บ้านท่าลาด 1 188 202 390 110 
บ้านลาดศรีชมภู 2 221 210 431 117 
บ้านโนนสว่าง 3 112 106 218 71 
บ้านท่าลาด 4 198 207 405 151 
บ้านวังยาง 5 226 219 445 128 
บ้านสร้างเม็ก 6 185 189 374 105 
บ้านสร้างเม็ก 7 222 232 454 143 
บ้านโนนจันทร์ 8 202 190 392 100 

รวม 1,554 1,555 3,109 925 
 

ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอเรณูนคร  ณ วันท่ี 16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
  3.2ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 
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ช่วงอายุ 0 – 59 1,368 1,351 2,686 
ช่วงอายุ 60 – 69 146 154 300 
ช่วงอายุ 70 – 79 39 46 85 
ช่วงอายุ 80 – 89 12 24 36 

ช่วงอายุ 90 – 100ขึ้นไป 1 1 2 
ที่มา : สำนักงานทะเบียน อำเภอเรณูนคร  ณ วันท่ี 16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 
   

 
4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑.  โรงเรยีนบา้นท่าลาด (ราษฎรว์ทิยานุกูล) 
๒. โรงเรยีนบา้นสรา้งเมก็ 
๓. โรงเรยีนลาดสว่างวทิยา 

 

         ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด 
2. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสรา้งเมก็  
 
  4.2 สาธารณสุข 
  ประชาชนส่วนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจำหมู่บ้าน สถานพยาบาลมี 1 แห่ง  
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด 
 
  4.3 อาชญากรรม 
  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ  
 
  4.4 ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบำบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  จำนวน 1 ราย / ผู้พิการ 125 ราย/ 
ผู้สูงอายุ  423 ราย (ข้อมูล ปี 2564) 
 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  -   ถนนลาดยาง     จำนวน  2       สาย 
  -   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน  46 สาย 
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  -   ถนนลูกรัง     จำนวน  56 สาย 
 
  5.2 การไฟฟ้า 
  ตำบลท่าลาดมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
 
  5.3 การประปา 
  ตำบลท่าลาดมีระบบประปาทั้งหมด  2  แห่ง 
 
 
  5.4 โทรศัพท์ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 
  5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชนอนุญาต) จำนวน  1 แห่ง 
  -   หอกระจายข่าว                               จ านวน        8 แห่ง  
  -   เสาสง่สญัญาณโทรศพัท์   จ านวน        2 แห่ง 
  -   สถานีวทิยุ     จ านวน        1 แห่ง 
 
  
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

 ประชากรในเขตตำบลท่าลาด ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวนาปี  ข้าวนาปรังสวนยาง  ยาสูบ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นร้อยละดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับราชการ ร้อยละ 25 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

 6.2 การประมง 
  ส่วนใหญ่ทำการประมงพ้ืนบ้าน (ในแม่น้ำบังและแม่น้ำก่ำ) 
 
  6.3 การปศุสัตว์ 

 ต าบลท่าลาด มกีารปศุสตัว ์คอื การเลีย้งโค เลีย้งกระบอื การเลีย้งสุกรและเลีย้งเป็ด ไก่  
  6.4 การบริการ 
  -  โรงแรม/รีสอร์ท   2 แห่ง 

-  ปั๊มน้ำมัน     2 แห่ง 
-  โรงสีขนาดเล็ก    19 แห่ง 
-  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   30 แห่ง 
-  ร้านอินเตอร์เน็ต   2 แห่ง 
-  อู่ซ่อมรถ    6 แห่ง 
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-  ร้านเสริมสวย    1 แห่ง 
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   1 แห่ง 
-  ร้านซักรีด    1 แห่ง 

  
  6.5 การท่องเที่ยว 
  ตำบลท่าลาดจัดงานประเพณีลอยกระทงที่หาดทรายขาว ลำน้ำก่ำทุกป ี
 
  6.6 อุตสาหกรรม 
    ไม่มอีุตสาหกรรมในพืน้ที ่
   
  6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  -   กลุ่มทอผ้า     จำนวน     2 กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   จำนวน     8 กลุ่ม 
  -   กลุ่มสานกระติ๊บข้าวจากต้นกก   จำนวน    1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มธนาคารข้าว    จำนวน    2 กลุ่ม   
  -   กลุ่มเลี้ยงโค     จำนวน    3 กลุ่ม 
  -   กลุ่มจัดทำหมอนประดิษฐ์ที่ระลึก  จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มออมทรัพย์ตำบลท่าลาด   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มสถาบันการเงินชุมชน   จำนวน     1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    จำนวน     8 กลุ่ม 
  -   กลุ่ม กข.คจ. (โครงการแก้ปัญหาความยากจน) จำนวน    8 กลุ่ม 
  -   กลุ่มสตรีระดับตำบลท่าลาด   จำนวน    1 กลุ่ม 
  -   กลุ่มหัตถกรรมจักรสานจากพลาสติก  จำนวน    1 กลุ่ม  
  -   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า     จำนวน     1 กลุ่ม 
 
  6.8แรงงาน 
  ประชากรในตำบลร้อยละ 10  มีอาชีพรับจ้างโดยไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงาน 
 
 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตำบลท่าลาดทั้ง 8 หมู่ นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจำนวน   6 วัด ได้แก่     
1. วัดราษฎร์สวัสดิ์  บ้านท่าลาด  หมู่ 1 และ หมู่ 4 
2. วัดอัมพวันบ้านลาดศรีชมภู  หมู่2 
3. วัดโนนสว่างบ้านโนนสว่าง  หมู่3   
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4. วัดท่าเรไรบ้านวังยาง  หมู่ 5 
5. วัดสร้างเม็กบ้านสร้างเม็ก  หมู่ 6 และ หมู่ 7 
6. วัดหายโศกบ้านโนนจันทร์  หมู่ 8 

สำนักสงฆ์   2 แห่งได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์บ้านวังยาง  
2. สำนักสงฆ์บ้านโนนจันทร์ 

7.2ประเพณีและงานประจำปี 
  ตำบลท่าลาดมีงานประเพณีที่จัดเป็นประจำทุกปี เช่นประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีวันลอย
กระทงงานแห่เทียนเข้าพรรษางานบุญประจำปี และงานศาสนาต่างๆ 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มสานกระติ๊บข้าวจากต้นกกบ้านโนนสว่าง หมู่ 3  
ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาลาว 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

กระติบข้าวจากกลุ่มสานกระติ๊บข้าวจากต้นกกบ้านโนนสว่าง หมู่ 3 

 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1น้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 -   ลำน้ำ ,ลำห้วย    จำนวน  2 สาย 
 -   บึง ,หนองและอ่ืน ๆ    จำนวน  17 แห่ง 
 

แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 -   บ่อน้ำตื้น     จำนวน  24 แห่ง 
 -   บ่อโยก     จำนวน  23 แห่ง 
 -   ประปาตำบล     จำนวน  2 แห่ง   
 
8.2ป่าไม้ 

ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

8.3ภูเขา 
ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 

8.4คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพย์กรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้แก่ป่าไม้ , ดิน , น้ำ  ฯลฯ 

9.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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 ความเป็นมาของตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ในปี พ.ศ.  2313 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระยาจักรีได้ยกทัพไปราบ(ปัจจุบัน ราบ แปลว่า รบ)
ที่เมืองลาว ด้านตะวันออกได้แก่เมืองจำปาศักดิ์เมืองอัตตะบือและได้กวาดต้อนราษฎรเข้ามายังไทยเป็นจำนวนมาก
ในจำนวนนั้น มีบรรพบุรุษของบ้านท่าลาดอยู่ด้วย ซึ่งเป็นชาวเมืองอัตตะบือ ตอนแรกมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านพระซอง 
จนเป็นตำบลพระซองในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2319 ได้ย้ายรกรากใหม่โดยการนำของนายแก้วมาตั้งชื่อว่า บ้าน สก ซึ่ง
ตามศัพท์เป็นว่า ครกจึงได้ตั้งนายแก้ว เป็นผู้ปกครองเมือง และได้ชื่อใหม่ว่านายแก้ว ปัญญา ต่อมาปี พ. ศ.2437  
สมเด็จกรมพระยาดำรงเดชานุภาพครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จออกตรวจราชการที่
อำเภอมุกดาหารทางชลมารค ตามแม่น้ำโขง พอถึงลำน้ำก่ำจึงได้เสด็จขึ้นมาเรื่อยๆ และได้แวะเยี่ยมราษฎรที่บ้าน 
สก(บ้านท่าลาดในปัจจุบัน)ณ ศาลารับเจ้า สาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะ มีเจ้านายมาเยี่ยมบ่อยมาก ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้านใหม่จากคำว่า สก มาเป็นคำว่า ท่าลาดซึ่งแปลว่า ท่าต้อนรับเจ้านาย (เดิมเขียนว่า ราช) ต่อมาจึงได้เป็นท่า
ลาดในปัจจุบัน ซ่ึงมี นายวงษ์เดือน  เรณู  เป็นกำนันคนปัจจุบัน 

ที่ตั้งท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าลาดเดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลท่าลาดต่อมาได้รับการยกฐานะ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2542เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  เมื่อ
ปี พ.ศ.2542มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมพื้นที่
ตำบลท่าลาดทั้งตำบล 
9.2ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ 
สวนยาง ข้าวโพด  และเลี้ยงสัตว์ 

9.3ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
          แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำก่ำ และแม่น้ำบัง 

9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
-   บ่อน้ำตื้น    จำนวน  24 แห่ง 

  -   บ่อโยก    จำนวน  23 แห่ง 
  -   ประปาตำบล    จำนวน  2 แห่ง   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป็นไปตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคญั 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื ่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั ่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์
และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที ่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
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สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เขา้สู่สังคมสูงวยั อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิน่
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที ่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตอ้งการของมนษุย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
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เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที ่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความเสี ่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที ่ม ีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที ่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการสง่เสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที ่เติบโตอย่างต่อเนื ่องที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับลักษณะการใช้พื ้นที ่ที ่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสำคัญของการ
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รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปา้หมายใหญ่ในการขบัเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอดไปสูแ่ผน
ในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสัง คมแห่งอนาคต
เพื ่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี ่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

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

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั ้งในระดับกลุ ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

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

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

                ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 ๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร    เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ :  “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก ”  
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เป้าประสงค์รวม : “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
๔. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
๕. การรักษาความมั่นคงชายแดน 
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  จังหวัดนครพนม 

 ๑. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

  ๒. เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 

  ๓. เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ –
ตะวันออก 

  ๔. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

  ๕. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

 

  พันธกิจ 

  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 

    ๑) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน
ระดับประเทศ       ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ  คือ  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้า
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

     ๒) การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่
จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นจากความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ด้านสังคม 

     เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงมี
โอกาสประกอบอาชีพที่มั่งคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม ๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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     เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ  การบริหารจัดการต้นแบบแห่ง
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ” ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๔. ด้านการจัดการ 

     มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชนและประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส 

 ๕. ด้านความม่ันคง 

     เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

  “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
  4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร  
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้า
การเกษตร 
  6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
  7. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
  8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือบ้าน 
 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก 

และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.  

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการและด้อยโอกาส 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรมและสถาบันครอบครัว 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
๘. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจ

แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. บริหารจัดการศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัดและ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพ่ือให้มีน้ำเพ่ือการเกษตร และเพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภค 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยาย

พ้ืนที่ชลประทาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การตลาด  การลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  สินค้าทางการเกษตรและ

วิสาหกิจชุมชน 
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร  และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
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8. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  การตลาด  การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบ

ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME  ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 
 

5.  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน  สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดทำแผนพัฒนากับภาคส่วน

ต่าง ๆ  สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  สว่นราชการ  หน่วยงาน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
เพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นพัฒนา

ระบบการขนส่ง (Logistics) 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่าง

ทั่วถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย  น้ำเสีย  และมลพิษในชุมชน 
8. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู  และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย  ความปรารถนา   ความคาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้าคาดการณ์ว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดต้องเป็นชุมชนเข้มแข็ง  สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดีทั้งประชาชนมีรายได้ท่ีพอเพียงแก่การ     ยังชีพ ตลอดทั้ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้  “ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจพอเพียง  การศึกษาเคียง
คู่  สาธารณูปโภคถ้วนหน้า.. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล”   

      

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
   1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
   1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
   2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
   2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
   2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

     2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เชื้อ  HIV  
     2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
     2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

     3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
     3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
     3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
     4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน  

    4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
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     4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา 

                     5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น                                                 
   5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ 

ท่อส่งน้ำ  
   5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอก

คลองเป็นต้น 
     5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 
   6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                     6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 
             6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                     6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                     6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 
 

 
          2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ  
3. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
6. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

          2.4 ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทาง
ระบายน้ำ 
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1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
มีคุณภาพ   

2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การ
รักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน 
2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ  HIV 2.5  
ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาอาชญากรรม 
2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
      

3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและ
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
      

4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่น
รักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  
4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4.4  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
                      

5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา 
บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น                                                
5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  
หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ  
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5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ 
ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอกคลองเป็นต้น 
5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

    
 
 

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 
6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพ 
6.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนา
ฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

         2.6 กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1.1   พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
   1.2  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1.3  พัฒนาติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า   
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
   2.2  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
   2.3  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

     2.4  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เชื้อ  HIV  
     2.5  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 
     2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี  มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     3.1  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในราชการและชุมชน 
     3.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และบุคลากรและให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
     3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

     4.1 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน  

    4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

    4.4  การกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     4.5  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร  
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

                     5.1  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือบริโภค   ได้แก่ สระ ประปา บ่อน้ำตื้น โอ่งน้ำ เป็นต้น                                                 
   5.2  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  ได้แก่ บ่อบาดาล  หนองน้ำ ลำคลอง คลองส่งน้ำ 

ท่อส่งน้ำ  
   5.3  ส่งเสริมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ เหมืองส่งน้ำ ฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูลอก

คลองเป็นต้น 
     5.4  เพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
   6.1  ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

                     6.3.ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆให้เข็มแข็ง 
             6.4 สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

                     6.5 อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                     6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวในชุมชน 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 8 กลยุทธ์  

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ  ด้านการ
พัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
การเกษตร ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นส ี ่ป ีขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลท่าลาดได ้ใช ้การว ิ เคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    -  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
       - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

    -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก            
    -  มีรถโดยสารประจำทางสาย เรณู – นาแก 
    -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    -  มีสนามกีฬาตำบล  1  แห่ง มีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำบัง แม่น้ำก่ำ 
    -  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  

ยาสูบและยางพารา เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
    -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลท่าลาด 
    -   มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    -  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

-  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
    -  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
    -  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    -  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
    -  ราษฎรบางส่วนยากจน  อาชีพส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ 
    -  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืนคลอบคลุม 
    -  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
    -  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
     
3)  โอกาส (O : Opportunity) 
    -  จังหวัดนครพนม  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
    -  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
    -  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ

ราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
    -  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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    -  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

4)  ข้อจำกัด (T : Threat) 
    -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามกฎหมายอื่น  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

    -  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   -  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
    -  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
    -  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 

   6)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย อบต.ท่าลาดได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 

    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อบต.ท่าลาด ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือ
ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  อบต.ท่าลาดก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาใหก้ับ
ชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด   อบต.ท่าลาดก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาใหก้ับ
ชุมชน  

3)  การประปา  กิจการประปา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่า
เกิดการตกตะกอนของน้ำ   อบต.ท่าลาด ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป   

 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงร้อยละ 80 แต่ยังมีครัวเรือน
บางส่วนที่ตัวบ้านยังไม่ม่ันคงถาวร 
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(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว ยาสูบ  
ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  ประชากรบางส่วนมีรายได้จาก
การรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

 (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
ด้านแรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี   

ด้านการศึกษา 
 จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากร ร้อยละ  90  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยัง
ไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้   

ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนาพุทธ   

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน            

 ด้านยาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลท่าลาด  ยังมีอยู่บางส่วน 

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ของตำบลท่าลาดส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
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การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าลาด ในยุทธศาสตร์ต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3   
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ ด้านบริการชุมชน 
ด้านการดำเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
--แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 
สำนักงานปลัด 

กองคลัง 

3 การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านบริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 

สำนักงานปลัด กองคลัง 
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๔.๑  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จงัหวดั 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

 

สำนักงานปลัด กองคลัง 

5 การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 

 

สำนักงานปลัด กองคลัง 

6 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านบริการชุมชน -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด 
กองคลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๔ 
 
 

 
 

ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  โดยในการ
จดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ จะต้องด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทัง้นี้   
แผนพฒันาท้องถิน่จะต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอยีดแผนงาน  ดงันัน้  จงึต้องมกีารก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัขึน้ 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดบัจงัหวดั ร่วมกับคณะกรรมการพฒันาองค์การบริห ารส่วนจงัหวดั 
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั  ร่วมกนัจดัท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเองไดต้่อไป และเพื่อใหส้ามารถ
บูรณาการกบัแผนพฒันาจงัหวดั  แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัและตอบสนองความต้องการของประชาชนอนัจะ
น าไปสูก้ารจดัท างบประมาณ ทีม่ปีระสทิธภิาพในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ  เป็นเครื่องมอืในการพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็ เกดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนในทอ้งถิน่   

 

การติดตามและประเมินผล 
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ดงันัน้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพฒันาจงัหวดั สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันาภาค  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา  โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่วนัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจา่ย  รายละเอยีด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดงันี้     

 
 
 
 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ๒๐ 

๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์งัหวดั (๑๐) 
     ๓.๔  วสิยัทศัน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได ้

๑. ข้อมลูสภาพทัว่ไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 

(๑) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ เช่น ทีต่ัง้ของหมูบ่า้น/ชมุชน/ต าบล 
ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะของแหล่ง
น ้า ลกัษณะของป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลอืกตัง้ ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลอืกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสงัคมสงคเ์คราะห ์

(๒)  

(๔) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศพัท ์ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสตัว ์
การบรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชพีแรงงาน 
ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนับถอืศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภาษาถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงและ
ของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น น ้า ป่าไม ้ภูเขา คณุภาพของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืการใช้
ขอ้มลู จปฐ. 

(๒)  
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(๙) การประชุมประชาคมทอ้งถิน่ รปูแบบ วธิกีาร และการด าเนินการประชุม
ประชาคมทอ้งถิน่โดยใชก้ระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า รว่มตดัสนิใจ รว่ม
ตรวจสอบ รว่มรบัประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้เพื่อแกไ้ขปัญหาส าหรบัการพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 

ประเดน็ 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 

(๑) การวเิคราะหท์ีค่วบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จงัหวดั ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 
ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
รวมถงึความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใชผ้ล
ของการบงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อการพฒันาทอ้งถิน่ 

(๓)  

(๓) การวเิคราะหท์างสงัคม เช่น ดา้นแรงงาน การศกึษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 (๓)  

(๔) การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายไดค้รวัเรอืน การส่งเสรมิ
อาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชพีและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ 

(๓)  

(๕) การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมศิาสตร ์
กระบวนการหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การประดษิฐท์ีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มและการ
พฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี  สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาที่
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และเชือ่มโยงหลกั
ประชารฐัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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๓.๒ ยุทธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จงัหวดั 

 

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 
และยุทธศาสตรจ์งัหวดั และเชื่อมโยงหลกัประชารฐัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยทุธศาสตรพ์ฒันาภาค แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  นโยบาย/
ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรฐับาล หลกัประชารฐั แผนยทุธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 

ท่ีได ้

๓.๔ วสิยัทศัน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์

 
 
๓.๖ เป้าประสงคข์อง
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์

๓.๗ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใ์น
ภาพรวม 

วสิยัทศัน์ ซึง่มลีกัษณะแสดงสถานภาพทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ตอ้งการจะเป็นหรอืบรรลุถงึอนาคตอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาสและ
ศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และสมัพนัธก์บั
โครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเ้หน็ช่องทาง  วธิกีาร ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งท าตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ หรอืแสดงใหเ้หน็
ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ 

(๕)  

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธม์คีวามสอดคลอ้งและสนับสนุนต่อกล
ยุทธท์ีจ่ะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิง่ใดทีช่ดัเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่เกดิจากศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ทีจ่ะ
น าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์ 

(๕)  

แผนงานหรอืจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานทีเ่กดิจากเป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์จุดยนืทางยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
ชดัเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองคร์วมทีน่ าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่กดิผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั /
แผนพฒันาจงัหวดัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
เขตจงัหวดั และยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จะตอ้งมกีาร
ติดตามและประเมนิผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ จะต้องด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหกสบิวนั นับแต่
วนัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจ่าย  รายละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด  ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัที ่๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซกัซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ดงันี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชดัเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณไดถู้กตอ้ง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
            สงัคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิัง่คง มัง่คัง่  
            ยัง่ยนื ภายใตห้ลกัประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มกีารก าหนดตวัชีว้ดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลคาดว่าทีจ่ะไดร้บั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวน
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเดน็ 
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได ้

๑. การสรปุ
สถานการณ์
การพฒันา 

เป็นการวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ยการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ, ดา้นสงัคม, ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพฒันา
ท้องถ่ินส่ีปี
ไปปฏิบติัใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ตีวัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ดัผลในเชงิปรมิาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กค็อืผลผลติ
นัง่เองว่าเป็นไปตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไมจ่ านวนทีด่ าเนินการจรงิตามทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการไดม้จี านวนเท่าไหร่ สามารถอธบิายไดต้ามหลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าที่
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้
๒) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชงิปรมิาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพฒันา
ท้องถ่ินส่ีปี
ไปปฏิบติัใน
เชิงคณุภาพ 

๑) การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคุณภาพคอืการน าเอาเทคนิคๆ มาใชเ้พื่อวดัคา่ภารกจิ โครงการ กจิกรรม งาน
ต่างๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีน่ัน้ๆ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพึง่
พอใจหรอืไม่ สิง่ของ วสัดุ ครุภณัฑ ์การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรอืลกัษณะถูกตอ้ง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารไดต้าม
วตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่เป็นไปตามหลกัประสทิธผิล (Effectiveness) ผลการปฏบิตัริาชการตามทีบ่รรลุวตัถุประสงค ์ และ
เป้าหมายของแผนปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บังบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกบัส่วนราชการหรอื
หน่วยงาน 
๒) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ

๑) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในมติติ่างๆ 
จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

๑๐  
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ยุทธศาสตร์
การพฒันา 

Trend หรอืหลกัการบูรณาการ (Integration) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่พีิน้ทีต่ดิต่อกนั 
๒) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารฐั 
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ประเดน็ 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์

คะแนน
เตม็ 

คะแน
นท่ีได ้

๕. โครงการพฒันา 

๕.๑ ความชดัเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 
มคีวามชดัเจนน าไปสู่
การตัง้งบประมาณได้
ถูกตอ้ง 
๕.๔ โครงการมคีวาม
สอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร ์๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 
มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 
เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และด าเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไว ้ชื่อโครงการมคีวามชดัเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เขา้ใจไดว้่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มวีตัถุประสงคช์ดัเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคลอ้งกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล 
วธิกีารด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มคีวามเป็นไปไดช้ดัเจน มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นทศิทางทีต่อ้งไปใหถ้งึเป้าหมายตอ้ง
ชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีด่ าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายใหช้ดัเจนว่า
โครงการน้ีจะท าทีไ่หน เริม่ตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปว่า
ใครคอืกลุ่มเป้าหมายหลายหลกั ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลอ้งกบั (๑) ความมัน่คง (๒) การสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั (๓) การพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพคน (๔) การสรา้งโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม (๕) การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม (๖) การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั เพื่อใหเ้กดิความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคลอ้งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่๑๒ 
โดย (๑) ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (๒) ยดึคนเป็นศูนยก์ลางพฒันา (๓) 
ยดึวสิยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลกัการน าไปสู่ปฏบิตัใิหเ้กดิผลสมัฤทธิอ์ย่างจรงิจงัใน ๕ 
ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา 
(๑) การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่
รายไดส้งู (๒) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏริปูระบบเพื่อสรา้ง
สงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล ้าทางสงัคม (๔) การรองรบั
การเชื่อมโยงภมูภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (๖) การบรหิารราชการ
แผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

(๕)  
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ประเดน็ 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได ้

๕.๖ โครงการมคีวาม
สอดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรอืการเสรมิสรา้งให้
ประเทศชาตมิัน่คง มัง่
คัง่ ยัง่ยนื ภายใตห้ลกั
ประชารฐั 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มกีารประมาณ
การราคาถูกตอ้งตาม
หลกัวธิกีาร
งบประมาณ 

โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ 
Value-Based Economy หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม ท าน้อย ไดม้าก 
เช่น (๑) เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ โภคภณัฑไ์ปสู่สนิคา้เชงินวตักรรม (๒) 
เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนดว้น
เทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการ
ผลติสนิคา้ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ รวมถงึโครงการทีเ่ตมิเตม็ดว้ย
วทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการวจิยั
และพฒันาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ เช่น ดา้นการเกษตร
เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของแผนพฒันา
จงัหวดัทีไ่ดก้ าเนิดขึน้ เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาทอ้งถิน่เสมอืนหนึ่งการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั ซึง่ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกนัได ้
นอกจากนี้โครงการพฒันาทอ้งถิน่ตอ้งเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดนิทางไป
ดว้ยกนักบัยทุธศาสตรจ์งัหวดัทีไ่ดก้ าหนดขึน้เป็นปัจจุบนั 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการทีด่ าเนินการภายใตพ้ืน้ฐานความพอเพยีงทีป่ระชาชนด าเนินการ
เองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่
ประชาชนตอ้งการเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื ซึง่มลีกัษณะทีจ่ะใหท้อ้งถิน่มคีวาม
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถงึหลกัส าคญั ๕ ประการในการจดัท า
โครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมปีระสทิธภิาพ 
(Efficiency) (๓) ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) (๔) ความยุตธิรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพฒันาตอ้งใหส้อดคล้องกบัโครงการถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถิน่ มคีวามโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเดน็ 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ท่ีได ้

๕.๑๑ มกีารก าหนด
ตวัชีว้ดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลที่
คาดว่าจะไดร้บั 
 
๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

มกีารก าหนดตวัชี้วดัผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที ่สามารถ
วัด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อกปร ะสิท ธิผ ล  ( effectiveness)  ใ ช้ บ อก
ประสทิธภิาพ (efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพงึพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้บั) 

(๕)  

ผลทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา
ซึ่งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การได้ผลหรอืผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากบัวตัถุประสงค์หรอืมากกว่าวตัถุประสงค์ ซึ่งการเขยีนวตัถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วดัและประเมนิผลดบัของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิง่ทีต่้องการด าเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด
และสามารถปฏิบตัิได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กเ็พื่อใชเ้ป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด

๔.๓  สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินใน
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ประสิทธภิาพประสิทธผิลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพฒันาของประชาชน  โดยพจิารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  
และงบประมาณจากเงนิสะสม  โดยจะต้องมกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นการสรุปผลในภารวมของทอ้งถิน่  เป็นการตดิตามผลการน ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ว่าเกดิผลทัง้
ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ  อย่างไร  ซึง่สามารถวดัผลไดท้ัง้เชงิสถติติ่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดงันี้ 

 

(๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

  (๑.๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลในเชงิปรมิาณ  มดีงันี้ 

   

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวดัผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 

  การจดัผลเชงิคุณภาพ  ใชก้ารส ารวจความพงึพอใจในการวดัผลเชงิคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มกีารประเมนิความพงึพอใจ  ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจท าใหท้ราบถงึผลเชงิคุณภาพในการด าเนินงานของ   
อบต.ในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 

แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
แบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในงานบรกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ให้

หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินใน
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภยัต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อนัได้แก่  ภยัแล้ง  
วาตะภยั  น ้าท่วม  อคัคภียั  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลงัเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จดัตัง้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  เพื่อสามารถด าเนินการไดท้นัท่วงท ี  

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสตัว์  ที่ส่งผลอนัตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสตัว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งไดแ้ก่  โรคไขห้วดัใหญ่  ไขห้วดันก  โรคมอื เทา้ ปาก  ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ๆ    โรค
พษิสุนัขบา้  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  คอื ฝึกอบรม ประชาสมัพนัธ ์ รณรงคก์ารป้องกนั  ลงพืน้ทีร่ะงบัการเกดิโรคระบาด  
การท าลาย  การรกัษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมรีายไดน้้อย    ประชาชนในต าบลยงัมคีนรายไดน้้อย มหีนี้สนิเยอะ  
ไม่เพยีงพอในการด ารงชวีติ  ค่าครองชพีสงู  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประกอบอาชพี  สาธติการ
ประกอบอาชพี  ช่วยเหลอืประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มรีายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศกึษาโดยการจดับรกิารสา
ธารณดา้นการศกึษา การจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัเดก็นักเรยีน  จา้งเดก็นักเรยีนในช่วงปิด
ภาคเรยีนเพื่อมรีายได ้  

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามผีู้ตดิยาเสพตดิ แต่เพื่อเป็นการป้องกนั  มแีนวทางการป้องกนั  โดยการลงพืน้ทีค่น้หา  การรณรงค์ป้องกนั  
การใหค้วามรูก้บัประชาชนไดท้ราบถงึโทษของยาเสพตดิ  

  (๑.๕)  ปัญหาการสญัจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน เสน้ทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดนิ ถนนลูกรงั ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกดิปัญหาใน
การสญัจรไปมาของประชาชน เสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ การคมนาคมล่าชา้ แนวทางการแกไ้ข  จดัท าแผนงาน โครงการ
กอ้สรา้งถนนในเสน้ทางส าคญั  พจิารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
   (๒.๑)  ข้อสงัเกต  จากการส ารวจขอ้มลู การลงพืน้ทีใ่นต าบล จะเหน็ว่าประชาชนยงัมปัีญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดงันี้  ด้านการศกึษา  สาธารณสุข  ความมัง่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ  การ
ศาสนาศลิปวฒันธรรม  ประเพณี  กฬีา  สถานทีผ่่อนหย่อนใจ  สวสัดกิารสงัคม  การเกษตร  เศรษฐกจิ  อุตสาหกรรม การ
พฒันาอาชพี  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น ้าประปา/แหล่งน ้าเพื่ออุปโภค – บรโิภค  ด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อม  
ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จงึต้องเสนอใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่แก้ไข ท าใหม้กีารเสนอโครงการเขา้มาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้มี
จ ากดัไม่เพยีงพอต่อการจดัการได ้

   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากขอ้สงัเกตดงักล่าว  มขีอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดงันี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นัน้ ควรน ามาพจิารณาจดัล าดบัความส าคญัโดยประชาคม
ทอ้งถิน่  ซึง่มหีลายภาคส่วน  ประกอบไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  สมาชกิสภาทอ้งถิน่  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทัว่ไป ร่วมกันพิจารณาจดัล าดบั
ความส าคญัของโครงการ  และพจิารณาบรรจุเขา้แผนพฒันาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศกัยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่เสนอขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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   (๒.๓)  ผลจากการพฒันา  จากการพฒันาทีผ่่านมาพบว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้
แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดใ้นหลายเรื่อง  และครอบคลมุทุกดา้น  มผีลการประเมนิอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี ประชาชนมคีวาม
พงึพอใจ  แต่กย็งัมปัีญหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่งัมกีารเผา ตอขา้วในชว่งเวลาเกบ็เกีย่ว  
การเลีย้งสตัว ์ววั  ควาย หม ู ทีส่่งกลิน่เหมน็ร าคาญ  การพนันทีย่งัมใีนพืน้ที ่ เสน้ทางคมนาคมยงัไม่ครบ  ผลการพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีทีผ่่านมา  
    
 
     

************************************ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  ๒ การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  ๒ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยง
านรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรบัปรงุ
ซ่อมแซมสถานีสบูน ้า
ดว้ยไฟฟ้า บา้นสรา้งเมก็ 
หมู่ที ่๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเรว็
และปลอดภยัในการ
คมนาคม 

   ๒๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยง
านรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๕ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิ คอนกรตี 
พืน้ทางผวิดนิซเีมนต ์
ปรบัปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

สายบา้นวงัยาง หมู่ที ่
๕ ถงึบา้นสรา้งเมก็ 
หมู่ที ่๗ 

  ๙,๐๐๐,๐๐๐   
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ยละ 
๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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๒ โครงการก่อสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิ คอนกรตี 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

สายบา้นวงัยาง หมู่ที ่
๕ ถงึบา้นสรา้งเมก็ 
หมู่ที ่๗ 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐   
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ยละ 
๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

๓ โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซม ถนน
คอนกรตี ดว้ย แอส
ฟัลทต์กิ คอนกรตี 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

สายบา้นวงัยาง หมู่ที ่
๕ ถงึบา้นโนนจนัทร ์
หมู่ที ่๘ 
 

  ๖,๐๐๐,๐๐๐   
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ยละ 
๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 

โครงการ 
วตัถปุระสง

ค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยง
านรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 
 

(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 
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๔ โครงการก่อสรา้งถนน
แอสฟัลทต์กิ คอนกรตี 
พืน้ทางผวิดนิซเีมนต ์
ปรบัปรุงคุณภาพดว้ย
ยางพารา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

สายบา้นลาดศรชีมภู หมู่ที ่๒ 
ถงึบา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่๗ 
 

  ๙,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชน
มคีวาม
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

สายบา้นลาดศรชีมภู หมู่ที ่๒ 
ถงึบา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่๗ 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชน
มคีวาม
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

๖ โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซม ถนนคอนกรตี 
ดว้ย แอสฟัลทต์กิ 
คอนกรตี 

เพื่อใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

ถนนสายภายในหมู่บา้น บา้น
ลาดศรชีมพ ูหมู่ที ่๒ 
 

  ๖,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วย
งานรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปา แบบบาดาล
ขนาดใหญ่  บา้นลาดศรี
ชมภ ู

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเรว็
และปลอดภยั 

หมู่ที ่๒   ๕,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

๘ ก่อสรา้งเขือ่นกนัตลิง่พงั
ล าน ้าบงัหมูท่ี ่๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเรว็
และปลอดภยัในการ
คมนาคม 

จากสะพานขา้มล าน ้าบงั ถงึ หนอง
ค าบง  ขนาดกวา้ง ๓๐ เมตร ยาว 
๒,๕๐๐ เมตรโดยเฉลีย่ 

    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสรา้งสนาม
ฟุตบอลหญา้เทยีมหมู่ที ่
๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเรว็
และปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาด ๔๐ x  ๘๐ เมตร พรอ้มโดม
หลงัคาสงู ๑๐ เมตรโดยเฉลีย่ 

    ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง 



 

196 
 

 

 

รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

๑๐ โครงการก่อสรา้งอาคาร
สบูน ้า 2 แห่ง  หมูท่ี ่๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกรวดเรว็
และปลอดภยัในการ
คมนาคม 

สงู 4 เมตร  กวา้ง 4 เมตร   1,000,000      

 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงา
นรบัผิด 
ชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑ สรา้งเขือ่นกนัตลิง่หมู่
ที ่๑ 
 

ป้องกนัน ้าเซาะ
ตลิง่ 

จากวดัราษฎรส์วสัดิ ์ถงึ ดอนปู่
ตา ยาว ๓๐๐ เมตร 

    ๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
น ้าใช้
เพยีงพอ 

ครวัเรอืน
มคีวาม
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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๑๒ โครงการก่อสรา้งศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในพืน้ที ่
อบต.ท่าลาด 

 

- - - 2,000,000 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืน
มคีวาม
สะดวก
และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
สายสรา้งเมก็ – บา้น
วงัยาง 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

สายสรา้งเมก็ – บา้นวงัยาง - - 6,000,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืน
มคีวาม
สะดวก
และ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธท่ี์คาด
ว่า 

จะได้รบั 

หน่วยงา
น

รบัผิดชอ
บหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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๑๔ 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ หมู่ 2 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

- 

ขนาดกวา้งประมาณ 4 
เมตรหนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

15 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ หมู่ 3 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

- 

ขนาดกวา้งประมาณ 4 
เมตรหนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

16 

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็ สายสรา้งเมก็ – 
บา้นวงัยาง 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

สายสรา้งเมก็ – บา้นวงั
ยาง 

- - 6,000,000 - - ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสรา้งระบบปะปา
แบบผวิดนิ บา้นท่าลาด 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นท่าลาด  - - 3,000,00
0 

- - ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภยั
รอ้ยละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี 
 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธท่ี์
คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงา
น

รบัผิดชอ
บหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
18 โครงการก่อสรา้งระบบประปา

บาดาล บา้นลาดศรชีมภู 
เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก 

บา้นลาดศรชีมภู  - - 2,000,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสรา้งระบบประปา
บาดาล บา้นโนนจนัทร ์

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก 

บา้นโนนจนัทร ์ - - 2,000,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ 4 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก 

ขนาดกวา้ง
ประมาณ 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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21 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ 5 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก 

 ขนาดกวา้ง
ประมาณ 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 แห่งๆละ
500,000  บาท 

- - - 500,000 
 

500,000 

- ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยง
านรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

ถนนสายหอปู่ตาบา้นท่าลาด 
งถนนสายท่าลาด นาสะเดา  

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็หมู่ที ่๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

ถนนภายในหมู่บา้นลาดศรี
ชมภู 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

ถนนสายหนองลาด ถงึ 
หนองสะโน 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมกีาร
คมนาคมสะดวก

กองช่าง 
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รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

25 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซม
ถนนคอนกรตีดว้ยแอสฟัลท์
ตกิ ถนนภายในท่าลาด 

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

ถนนภายในหมู่บา้นต าบล
ท่าลาด 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ประชาชนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั
รอ้ยละ ๘๐ 

ครวัเรอืนมกีาร
คมนาคมสะดวก
รวดเรว็และ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  2 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยง
านรบั
ผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 
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26 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ 
6 

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวก 

- 

ขนาดกวา้งประมาณ 
4 เมตรหนา 0.15 
เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กอง
ช่าง 

27 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ 
7 

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวก 

- 

ขนาดกวา้งประมาณ 
4 เมตรหนา 0.15 
เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กอง
ช่าง 

28 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ 
8 

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวก 

- 

ขนาดกวา้งประมาณ 
4 เมตรหนา 0.15 
เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กอง
ช่าง 

 รวม  จ านวน  28  โครงการ   ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ 6,000,000 23,000,000    

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  4 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  5  ยุทธศาสตรก์ารปรบัสมดลุและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครฐั 
3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 



 

203 
 

 

 

 

ท่ี 
โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงา
นรบัผิด 
ชอบ
หลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖
๒ 

 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัซือ้
รถบรรทุกขยะ 

เพือ่ให้
ประชาชนมี
ความสะดวก 

ต าบลท่าลาด - - - 2,500,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย

ละ80 

ครวัเรอืนมี
ความ

สะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 จดัซือ้รถกระเชา้ เพือ่ใหก้าร
บรหิารงานของ 
อบต.ท่าลาดมี
ประสทิธภิาพ

ในการ
ปฏบิตังิาน 

จ านวน 1 คนั  
- 

  
1,500,00

0 

 
- 

 
 

ประสทิธภิาพ
งานเพิม่ขึน้   
รอ้ยละ 80 

การ
บรหิารงาน
ของ อบต.
ท่าลาดมี

ประสทิธภิา
พในการ
ปฏบิตังิาน
ยิง่ขึน้ 

ส านกังาน
ปลดั 

 รวม  จ านวน  2   โครงการ   1,500,00
0 

2,500,000   
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดันครพนมท่ี  3การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี  3ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน ้าและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 

 

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลพัธท่ี์คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท
) 

2564 

(บาท) 
2565

(บาท) 

 

1 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
สถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้น
วงัยาง หมู่ 5 

เพือ่ใหป้ระชาชน
มคีวามสะดวก 

สถานีสบูน ้า ใน
เขตพืน้ทีต่ าบล
ท่าลาด 

- 2,000,00
0 

- -  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัรอ้ย
ละ80 

ครวัเรอืนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 
 
 
 

กองช่าง 

 รวม  จ านวน  1   โครงการ  2,000,00
0 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายคาด

ดับหน้าบ้านนายเกียน นคร
ประเทศ ถึงหน้าบ้านนาย
ธงชัย  นครประเทศ หมู่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  
บ้านท่าลาด 

200,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายคาด
ดับตั้งแต่หน้าบ้านนายประ
เพศ  แสงไชย  ถึง  หน้าบ้าน
นางอ้อย  คำมี (ถนนเส้นทาง
ไปบ้านวังยาง)  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  
บ้านท่าลาด 

ขนาดประมาณ ยาว 
500 เมตร  จำนวน 

6 ดวง 

200,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนายสารวรรณ  เชื้อแวงดี  
ถึงศาลปู่ตา บ้านท่าลาด  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  
บ้านท่าลาด 

ประมาณ  300  
เมตร         จำนวน 

5  ต้น 

100,000 - - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ำจากหน้าบ้าน    นายณรงค์
ฤทธิ์  ธ.น.น้อย ถึง สี่แยกทาง
ลงหนองสะโนใหญ่  
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2  
บ้านลาดศรีชมภ ู
จำนวน 30 ต้น 

200,000 - - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายคาด
ดับจากหน้าบ้านนายหงส์ษา  
ธ.น.กุลถึงสี่แยกทางไปหนอง
สะโนใหญ่ จำนวน 30 ดวง 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2  
บ้านลาดศรีชมภ ู
จำนวน 30 ดวง 

200,000 - - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างจากหน้าบ้านนางไหม  
ต้องสว่าง ถึงหน้าบ้านนายบุญ
ทวี  บัวชุม จำนวน 30  ดวง 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2  
บ้านลาดศรีชมภ ู
จำนวน 30  ดวง 

200,000 - - - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจรับ
งานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ำจากถนน รพช.ข้าง อบต.
ท่าลาด ถึงบ้านนายยุทธพงษ์  
พ่อครวงค ์

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3  
บ้านโนนสว่าง 

200,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแบบ
สายคาดดับจากหนา้วัดบ้าน
โนนสว่างถึงคลองส่งน้ำทางไป
บ้านวังยาง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3  
บ้านโนนสว่าง 
ยาว 200 เมตร   
โคมไฟ 4 จุด 

200,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าตาม
ถนนในหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4  
บ้านท่าลาด 

200,000 
 

- - - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำเพื่อการเกษตรต่อจากท่ีนา
นางจันทร์ถึงท่ีนานางพิศมัย 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 
บ้านท่าลาด 

200,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อยละ 
80 ของระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

11 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายคาด
ดับจากหน้าบ้านนางสาว
สำเนียง  เพ็งเวลุน ถึงหน้า
บ้านนางราณี  นครประเทศ  

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 4 
บ้านท่าลาด 

ขนาดประมาณ  
2,000  เมตร 

300,000 - - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อย
ละ 80 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากท่ี
นานายวีระศักดิ์  นักบุญถึงที่
นานายอุบล  เสนาคำ 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 6 
บ้านสร้างเม็ก 

100,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อย
ละ 80 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากท่ี
นานายโพธิ์ศรี  ชาศรีถึงที่นา
นายอาทิตย์  พ่อบำรุง 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 6 
บ้านสร้างเม็ก  
จำนวน  3  ต้น 

50,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อย
ละ 80 ของระยะทาง
ถนนในหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 6 
บ้านสร้างเม็ก  

 

30,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าได้ร้อยละ 
80 ของระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

จากหน้าบ้านนางดวงใจ  บัท
เลอร์ถึงบ้านนายลักษณ์  รตัน์
วิลัย 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
บ้านสร้างเม็ก 

200,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อยละ 
80 ของระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากหน้าบ้านนางนารี  แก้วคน
ตรงถึงบ้านนายลักษณ์  รัตน
วิลัย 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
บ้านสร้างเม็ก 

200,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าไดร้้อยละ 
80 ของระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าคาด
ดับ  จำนวน 20 จุด 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
บ้านสร้างเม็ก 

400,000 
 

- - - - ประชาชน ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
จากที่นานางคำแพรว  ธน.แพน 
หมู่ 2 ถึงนานางสมพร  ธ.น.ตุ่น 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 7 
บ้านสร้างเม็ก 

200,000 
 

- - - - ประชาชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าที่

ยังไม่เพียงพอในหมู่บ้าน 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 

บ้านโนนจันทร ์
- - - 100,000 

 
- 
 

ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 
บ้านโนนจันทร ์

200,000 
 

- - - - ขยายเขตไฟฟ้าได้
ร้อยละ 80 ของ
ระยะทางถนนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 ไฟฟ้าส่องสว่างตามจุด
ต่าง ๆ แบบคาดสาย
ดับหมู่ที่ 2 
 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า จากหน้าบ้านนาย
หงส์ษา ธน.กุล 
ถึงสี่แยกหน้าบ้าน
ของนายบัญช่วย 
พ่อแก้ว 

- - - - 100,0
00 

คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อ
ท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
22 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 2 - - - - 100,000 คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากถนน รพช.ข้าง อบต.ท่า
ลาด ถึงบ้านนายธีระพงษ์ 
พ่อครวงค์ 

- - 200,000 - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหา
และข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แบบคาดสายดับ หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากหน้าวัดโนนสว่างถึงคลองส่งนำ้
ทางไปวังยาง ยาว 200 เมตร โคม
ไฟ 4 จุด 

- - - 70,000  คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
25 ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำ หมู่ที่ 3 
เพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้า 

จากบ้านนายธีรพงษ์ พ่อครวงค์ถึงถนนสายริมบัง 
วังยางพระซอง ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - - 350,000 คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 ไฟฟ้าคาดสาย
ดับ  
 หมู่ที่ 4 
 

เพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้า 

จุดที่ 1 ร้านซ่อมบ้านนายวรรณรัตน์ ธน.กุล ถึง
บ้านนายเหลา จันทร์แดง ถึงซอยบ้านนาย
ประสงค์ จันทร์เพชร โคมไฟ 6 จุด 300 เมตร 
จุดที่ 2 จากบ้านนายโกสินทร์ ธน.นา ถึงบ้าน อส
ม.ฉวี ท่อนทอง โคมไฟ 9 จุด 350 เมตร 

- - 200,000 - - คกก.ตรวจ
รับงานจ้าง
ตรวจรับงาน
โดยไม่มี
ปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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จุดที่ 3  ซอยบ้านนางพร ไชยสงค์ เข้าซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ชวน คำแสน ถึงบ้านนายลียง ธน.กุล โคม
ไฟ 8 จุด 300 เมตร 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำ หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ยาวประมาณ 800 เมตร - - 150,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 ไฟฟ้าส่องสว่าง(คาดสาย
ดับ) หมู่ที่ 5 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

หน้าบ้านนางคำกอง พะยุนา 
ถึงหน้าบ้านนายปริญญา ไชย
ราช ประมาณ 500 เมตร 

- - 300,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 6 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ขยายทุกเส้นทางภายใน หมู่ที่ 
6 บ้านสร้างเม็ก 

- - - 500,000 - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หมู่ที่ 6 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากจุดที่นานายโพธิ์ศรี ชาศรี 
ถึงท่ีนานายอุบล เสนาคำ 
ระยะทาง 600 เมตร  

- - - 350,000 - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
านรับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
31 โครงการไฟฟ้าคาดสาย

ดับหมู่ที่ 6 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากเส้นทาง หมู่ 7  
ฝายโศก 

- - - - 300,000 คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ สถานีสูบน้ำ 
 หมู่ที่ 7 

เพ่ือติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ 

สถานีสูบน้ำ 
 หมู่ที่ 7 

- - 200,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  หมู่ที่ 7 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

ระหว่างนานาย
สมหมาย ธ.น.ดี ไป
ถึง นานางสมพร ธ.น.
ตุ่น 

- - 80,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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34 ขยายเขตไฟฟ้าคาดสาย
ดับ จำนวน 15 จุด 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 7 - - 100,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
35 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 

 หมู่ที่ 7 
เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากที่นางสมอ่อน 
บุญธา ถึงที่นางปอน 
ธ.น.นัน 

- - 100,000 - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

จากที่นานางสมอ่อน 
บุญธา ถึงที่นานาย
ประสิทธิ์ ธ.น.ด ี

- - - 100,000 - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ในหมู่ที่ 8 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 8 - - - 100,000 - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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38 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ในหมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้า 

หมู่ที่ 8 - - - 100,000 - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
39 ก่อสร้างประปาของบ้านท่าลาด

หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

   4,600,000   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

40 
 

โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ณ วัดราษฎร์
สวัสดิ ์

    100,00
0 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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41 ขยายเขตประปาต่อจาก
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ถึงท่ี
สวนนางคำแพว ธน.แพนหมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดท่อ PVC 
2 นิ้ว ยาว
ประมาณ 600 
เมตร 

   600,000  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
42 โครงการขยายเขตประปา 

หมู่ที่ ๗ 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนางนันทา โคตะ
มะ ถึงบ้านนายลักษณ์ 
รัตน์วิลยั ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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43 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อมติดตั้งถังกรอง
น้ำเหล็ก  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗ - - ๑๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ พร้อมพาด
สาย บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บริเวณภายในหมูบ่้านท่าลาด 
หมู่ที่ ๔  

  ๑๕๐,๐๐๐   คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมท่ี  ๒ การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน
วังยาง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายไปป่าชา้ บา้น
วังยาง 

    200,000 คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 
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 โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสาย ที่นานาย
สมหมาย ธน.ดี 

    200,000 คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

47 ขยายเขตประปาต่อจาก รร.ลาดสว่าง
วิทยา ถึงที่สวนนางคำแพ ธน.แพน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขนาดท่อ PVC 2 นิว้ ยา
ประมาณ 600 เมตร 

    ๖๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 รวม  จำนวน 47 โครงการ 3,580,000 0 6,030,000 1,120,000 1,410,000    

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1 โครงการก่อสรา้งรางระบาย
น ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็  แบบ
ตวัย ู บา้นท่าลาด  หมู่ที ่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

- 100,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อข้ามถนน ขนาด 
40x40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

200,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก  บ้านท่าลาด  หมู่ที่  1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

- 120,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
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 โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

(KPI) จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังและถนนเพื่อการเกษตร 2 
เส้นทาง   

 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 
-เส้นทางที่ 1 เส้นทาง
หน้าบ้านนางแววคำ  
ธ.น.โพธ์ิ  ถึงถนนท่ีนา
นางมะลิพันธ์  คำจันทร์  
ขนาดประมาณ กว้าง 4 
เมตร  ยาว 35,000 
เมตร 
-เส้นทางที่ 2 จากถนน
ลูกรังบ้านนางสีทน  
ทิพย์วงค์  ถึง หนองใหม่  
ขนาดประมาณ กว้าง 4 
เมตร  ยาว 
300x300x400 เมตร 

 

 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เสีย 
 -จากหน้าบ้านนางเสาร์  สีกา
ลัง  ถึงหน้าบ้านนางลำพูล  
พรหมเพชร -จากที่นานางลำพูล  
พรหมเพชรถึงสถานีเก่า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

ขนาดประมาณ  
ยาว 500 เมตร 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อข้ามถนนหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลท่าลาดถึงหน้า วัดราษฎร์
สวัสดิ์   

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

ขนาดประมาณ ท่อ
ยาว 10  เมตร  ราง
ระบายน้ำเสีย ยาว 

150  เมตร 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 

11 โครงการขยายเขต
ประปาจากโรงเรียนลาด
สว่างวิทยาตามถนนสาย
หลังโรงเรียนลาดสว่าง
วิทยาถึงสวนยางพารา
ของนางคำแพว  ธนแพน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบายและ
มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค 

หมู่ 2  
ขนาดท่อ 2x4  เมตร  
ยาว  1000  เมตร 

200,000 - - - - ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค 
บริโภค ร้อย
ละ80 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต่อจาก หมู่ 8 ถึง
ถนนสายเพ่ือการเกษตร
ลงไปหนองสะโน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 มิลลิเมตร 
 

200,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตร 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 มิลลิเมตร 
 

200,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการตัดถนนดินสายใหมเ่พื่อ
การเกษตรพร้อมลงลูกรังจากท่ีนา   
นางบัวระพา  ธ.น.โสมถึงถนนสาย
บ่อเกลือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

ท่อระบายน้ำขนาด 
30x100จำนวน 3 จุด 

 

100,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.จากสี่
แยกข้างวัดอัมพวันถึงถนนทางหลวง
แผ่นดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ต่อจาก
ถนนข้างบ้านนายค่าย  บุษดี ถึงหน้า
บ้านนายหงษ์ษา  ธ.น.กุล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรทุกสายภายในหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
 

- - 50,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
ขนาดประมาณ  

กว้าง  4 เมตร  ยาว  
12 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสยี
แบบตัวยูจากหน้าบ้านนายหลงมา  
ธ.น.สุขถึงหน้าบ้านนายบัววี  สัน
สอน ขนาดประมาณ  0.40 x 0.40  
เมตร ยาวประมาณ  600 เมตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 2  
ขนาดประมาณ  

0.40 x 0.40  เมตร 
ยาวประมาณ  600 

เมตร 
 

250,000 - - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

20 โครงการถมดินลูกรังจากบ้าน        
นายสนทา  วงตาปอง  ถึงถนนสาย
บ้านโนนจันทร์ หนองลาด  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 
ระยะทาง 1,000 

เมตร 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรงั  บา้นโนนสว่าง  หมูท่ี ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 
ระยะทาง 1,000 

เมตร 

- 
 

30,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ป้าช้าจากหลังวัดบ้านโนนสว่าง
ถึงคลองส่งน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ 3 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 

200 เมตร 

- 100,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
จากหน้าบ้านนายสนทา  วงค์ตา
ปองถึงสวนนายวรเดช  ธน.กุล 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ 3 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 

400 เมตร 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อ
การเกษตรจากนานายหวา วงค์
ตาผาถึงถนนสายท่าลาด-วังยาง
นา    นางจูมวัน  วงค์จำปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ 3 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 

1500 เมตร 

- 100,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อส่งน ้า  PVC  
เพื่อการเกษตร  บา้นโนนสว่าง  

หมู่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ 3 
ท่อขนาด 4 นิว้  ยาว 

180 เมตร  ประตูน้ำ 4 
ตัว 

- 
 

150,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการตัดถนนสายใหม่จากปลาย
คลองส่งน้ำ หมู่ 4 ท่ีนานางนุ เพ็งเว
ลุนถึงถนนสายโนนจันทร์-หนองลาด
นานางหวัน  วงค์จำปา  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 

1000 เมตร 

- 100,000 - -  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

หมู่ 4  
1 หลัง 

 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมไหล่ถนนลูกรังสาย
บ้านท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4  
บ้านท่าลาด 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการเสรมิลูกรังถนนสายปูต่าถงึ
บ้านนาสะเดา  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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30 โครงการเสรมิลูกรังถนนสายนา       
นางจันทร์ คำแสน ถึงนา               
นางพิสมัย  วรคันทักษ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก

ถนนลาดยางถึงบ้านนายบญุฤทธ์ิ  จุล
ทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการตัดถนนสายเพื่อการเกษตร
พร้อมลงลูกรังและท่อ จากท่ีนานาง
สมาน  ธนนา  ถึงนานายพันธ์  ธนกิ   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ขนาดประมาณ  

กว้าง 4  เมตร  ยาว 
2,000  เมตร 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรตี
เสรมิเหลก็  บา้นท่าลาด  หมู่ที ่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
จำนวน 10  ท่อน 

- 20,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง 
สายนานายอินสวน  ธ.น.หล้า ถึงที่นา
นายเตียง  ขนุน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ขนาดประมาณ  

กว้าง 4 เมตร ยาว 
15,000  เมตร 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
35 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็  บา้นท่าลาด  หมู่ที ่ 4 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ 4 
 

- 200,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการเสริมลูกรังถนนหนอง
หนามถึงถนนที่นานางรัตนา 
วงค์จำปา  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 
ระยะทาง 1,500 

เมตร 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ำ
บัง 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

หมู่ 5 
กว้าง 10 เมตร ยาว 

200 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
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38 โครงการถมไหล่ทางจากหน้า
โรงเรียนบ้านวังยาง ถึงบ้านท่า
ลาด หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1 

ก.ม. 

30,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
39 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำเสีย    หมู่ 6 จากบ้าน
นายชัย  นักบุญ ถึง บ้าน   
นายวิจิตร  ตามะลี 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีรางระบายน้ำใช้
ในการระบายน้ำเสีย และทำใหก้าร
คมนาคม สะดวกรวดเร็ว 

หมู่ 6 200,000 - - - - การคมนาคมมีความ
สะดวกปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีการระบายน้ำ
และการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 โครงการเทคอนกรีตจากหน้า
บ้านนาย  วีระศักดิ์  นักบุญ ถึง
ฝายบ่อแก 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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41 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ
เสียจากหน้าบ้านนางสุข  นักบุญ  
ถึงหน้าบ้านนางวิเศษ  คนมีศิล 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการซ่อมแซมหอปูต่า และทำรั้ว
ล้อมรอบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

- - 50,000 - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการเทคอนกรีตเส้นจากข้าง
บ้าน   นางวิรวรรณ์  ยะวยั ถึงบ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

หมู่ 6 
 

- 200,00
0 

- - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 
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44 โครงการเทคอนกรีตเสริมราง
ระบายน้ำ   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
ขนาดประมาณ  กว้าง 

50 ซม.  ยาว 420 เมตร 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างหอปู่ตา   เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
กว้าง  4 เมตร   
ยาว  4  เมตร 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างหลังคาเพ่ือ
อนุรักษ์บ่อน้ำสร้างคำเม็ก   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 3 เมตร 

40,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 
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47 โครงการเสริมลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

50,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างประตูน้ำเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ 6 
 

20,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 80 X 100 เมตร 

 

10,000,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออก
กำลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 15X 30 เมตร 

 

300,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสร้างเม็ก 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ให้สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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52 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

500,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำเสีย
จากถนนหน้าบ้านนางคำแวว จันทร์สด
ถึงวัดบ้านสร้างเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 
ประมาณ 100  เมตร 

 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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55 โครงการเสรมิผิว ขยายผิวจราจร
ถนนสายนานางปอน  ธ.น.นันถึงนา
นายบุญเพิ่ม  ธ.น.ทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

สูง 1 เมตร 
 

80,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

56 โครงการเสรมิผิว ขยายผิวจราจร
ถนนสายบ้านสร้างเม็ก ช่วงนานาย
พุธ  เรณูถึงนานายพรชัย  บุญชา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

สูง 1 เมตร 
 

80,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
ป่าช้าบ้านสร้างเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

58 โครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสยี
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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60 โครงการขยายท่อเมนประปา 
จากหน้าบ้านนายอนุชัย  จันทร์
สดถึงบ้านนายสวรรค์  สุขสบาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สหนองโสก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

300,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างท่อซีเมนต์
ครอบบ่อน้ำเค็ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 3x3 มตร 
ลึก 3  เมตร 

 

80,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

64 โครงก่อสร้างหอประชุม
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 15x30 มตร 

สูง 4  เมตร 
 

1,000,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

       
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

65 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

1,000,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาเอนกประสงค์ในป่าช้า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

1,000,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

67 โครงการศาลาทรงไทยครอบบ่อ
คำเม็ก  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 5x5 มตร 

สูง 3  เมตร 
 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสรา้งรัว้รอบศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  บา้นสรา้งเมก็  
หมู่ที ่ 7   

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

 50,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอปู่
ตาและท่ีสาธารณะ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
70 โครงการขยายเขตประปา  จาก

หน้าบ้านนายวงษ์เดือน  เรณู  
ถึงบ้านนายลักษณ์  รัตนวิลัย   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
ยาว  500  เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

71 โครงการขยายเขตประปาจาก
บ้านนายชิดชัย  จันทร์สด ถึง
บ้านนางสารท  นครประเทศ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
ยาว  400  เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
เสียจากบ้านนายลำ  ไชยต้น
เทือก  ถึงบ้านนางบุญมี  พ่อ
ชมภู   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
ยาว  125  เมตร 

200,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตี
เสรมิเหลก็รอบเมรุ บา้นสรา้งเมก็ 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
กว้าง 50x80 มตร 

 

 100,00
0 

- - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก

หน้าบ้านนางดวงใจ  บัทเลอร์ ถึง
บ้านนายลักษณ์  รัตน์วิลยั 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 
 

200,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กอ 
งช่าง 

75 โครงการขยายเขตประปาจากหน้า
บ้านนางนันทา  โคตะมะถึงบ้านนาย
ลักษณ์  รัตน์วลิัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
สบาย 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ขยาย
เขตหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 7 
 

50,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
สบาย 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
นายจันทร์  น้อยคำลี ถึงถนนสาย
ธาตุน้อย – นาเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 8 
ยาว 80 เมตร 

100,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

หน้าบ้านนายหลอย  เพ็งเวลุน 
ถึงบ้านนายประภาส  ธ.น.ก ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 8 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

หนา  15 มิลลิเมตร 
 

- 200,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หน้าบ้านนายวันชัย  ธ.น.กุล ถึง
บ้านนางบัวแถว  ท่อนทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 8 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

หนา  15 มิลลิเมตร 
 

- 200,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
หน้าบ้านนายประวัส  ธ.น.โพธิ์ 
ถึงหนองน้ำสร่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 8 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

หนา  15 มิลลิเมตร 
 

- - - 100,000 - 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
81 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังและถนนเพ่ือการเกษตร 
เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
กว้าง 4 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 
 

200,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขตประปาที่ยัง
ไม่ทั่วถึง 

เพ่ือให้ประชาชน
มรน้ำไว้อุปดภค 
บริโภค 

หมู่ 8 
ท่อ 2 นิ้ว 

ยาว 3,000 เมตร 
 

200,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
ที่สาธารณะ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

 

200,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
84 โครงการทำประตูคลองชลประทาน

เพ่ือการเกษตร  จำนวน 8  จุด 
เพื่อให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

85 โครงการตัดถนนเพ่ือการเกษตร
สายใหม่พร้อมลงลูกรังจากท่ีนา
นายสุธา  ธน.กุลถึงหนองสะโนน้อย  

เพื่อให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
ประมาณกว้าง  4   
เมตร  ยาว  600  

เมตร 

120,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

86 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ต่างๆภายในหมู่บ้านและถนนเพ่ือ
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

87 โครงการตัดถนนเพ่ือการเกษตร
สายใหม่บ้านโนนจันทร์-บ้านลาด
ศรีชมภู จากที่นานายเคนตา  สัน
สอนถึงท่ีนานายสุธา  ธ.น.กุล 

เพื่อให้ประชาชน
มีความ
สะดวกสบาย 

หมู่ 8 
ชนาดประมาณ 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 
600 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมี
การใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

หมู่ 3 
 

150,000 - - - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนร์้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้า 
บ้านโนนสว่าง-ท่าลาด  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ป่าช้าบ้านโนนสว่าง  1,000,000 - - - - ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนร์้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์
ราชัน  ราชิน ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย 

หมู่ 1-8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.แบบตัวยู บ้านวังยาง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5 
กว้าง 0.40เมตร 
ยาว 92 ก.ม. 

250,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสร้างเม็ก หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
กว้าง 4 เมตร ยาว 

50 ก.ม. 

150,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 



 

245 
 

 

 

 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
93 โครงการลอกรางระบายน้ำบ้าน

สร้างเม็ก หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

50,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสร้าง
เม็ก หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 
 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าลาด 

150,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภายในตำบลท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ตำบลท่าลาด 
 

80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
97 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บ

พัสดุ อบต.ท่าลาด 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

โรงเก็บพัสด ุ
อบต.ท่าลาด 

30,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการต่อเติมเวทีลานกีฬา 
อบต.ท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ลานกีฬา 
 อบต.ท่าลาด 

50,000 - - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

99 โครงการวางท่อระบายน ้า  
คสล.  บา้นท่าลาด  หมู่ที ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 60,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

100 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนน  คสล.  บา้นท่าลาด  หมู่
ที ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 20,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรงั  บา้นลาดศรชีมภู  
หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 2 30,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรงั  บา้นท่าลาด  หมู่
ที ่ 4    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 4 80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนน  คสล.  บา้นวงัยาง  หมู่
ที ่ 5   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5 80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้น
สรา้งเมก็  หมู่ที ่ 6     

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 80,000 - - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้น
สรา้งเมก็  หมู่ที ่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 7 80,000 - - -  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้นโนน
จนัทร ์ หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 8 100,000 - - -  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสรา้งประตูน ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ดำรงชีวิต 

หมู่ 6 20,000 - - -  ประชาชนมีความ
สะดวกสบายร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสรา้งคลองสง่น ้า
เพือ่การเกษตร หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ดำรงชีวิต 

หมู่ 2 100,000 - - -  ประชาชนมีความ
สะดวกสบายร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
109 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

สายข้างวัดบ้านโนนสว่าง หมู่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 

400 เมตร 

200,000 - - -  การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็  บา้นลาดศรชีมภู  หมู่
ที ่  2        

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากทีบ่า้นนายเรงิ
นรนิทร ์ บุษด ี ถงึที่
บา้นนายหงษ์สา ธน.
กุล 
หมู่ 2 

 200,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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111 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็  บา้นลาดศรชีมภู  หมู่
ที ่ 2          

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากทีบ่า้นนายเรงิ
นรนิทร ์ บุษด ี ถงึที่
บา้นนายหงษ์สา ธน.
กุล 
หมู่ 2 

 55,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า
คอนกรตีเสรมิเหลก็  แบบตวัย ู 
ชนิดฝาตะแกรงเหลก็  บา้นวงัยาง     
หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5  200,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
113 โครงการปรบัปรงุโรงเกบ็พสัดุ  

ภายในอบต.ท่าลาด 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

อบต.ท่าลาด  - 25,000 - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการต่อเตมิหอ้งน ้า  ภายใน  
อบต.ท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

อบต.ท่าลาด  20,000 - - - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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115 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้น
สรา้งเมก็  หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

สายขา้งวดับา้นสรา้ง
เมก็  ถงึบรเิวณ  ขา้ง
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
บา้นสรา้งเมก็   

 120,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

116 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรงั  บา้นสรา้งเมก็  
หมู่ที ่ 6    

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6  50,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

117 โครงการวางท่อสง่น ้า  PVC 
และร่องน ้า เพือ่การเกษตร  
บา้นสรา้งเมก็  หมู่ที ่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6  - 150,000 - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
118 โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้นโนน
จนัทร ์ หมู่ที ่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 8  200,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 
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119 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรงั  บา้นโนนจนัทร ์ 
หมู่ที ่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที ่ 8  100,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสรา้งหอ้งน ้า  
คอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้น
สรา้งเมก็  หมู่ที ่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที ่ 7  50,000 - - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสรา้งเมรุเผาศพ 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที ่ 8   300,00
0 

  ประชาชนมีความ
สะดวกสบายร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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122 โครงการก่อสรา้งศาลา
เอนกประสงคข์า้งเมรุเผาศพ 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที ่ 8   200,000   ประชาชนมีความ
สะดวกสบายร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ระยะทาง 200 เมตร   120,000   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

124 โครงการเสริมลูกรังรอบเมรุ 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 1 
 

  30,000   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

125 สร้างถนน คสล.หมู่ที่1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากสนามโรงเรียนเก่าถึง
หน้าบ้านนางนภาพร ยาว 
350 เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร 

    770,000 
 

 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
126 โครงการวางท่อ PVC เพื่อการเกษตร 

หมู่ท่ี ๓ 
เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากที่นานายฉลองชัยฝาระมี
ถึงท่ีนานายวีระภาพ เพ็งเวลุน 
ท่อขนาด ๔ น้ิว ยาว ๑๘๐ 
เมตร ประตูน้ำ ๔ ตัว  

  200,000   ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

127 โครงการวางท่อ PVC เพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จากนานางโสวัด วงตาผา ถึง
นานางหวานตา โคตรอาสา 
ขนาด ๖ น้ิว ประตูน้ำ ๔ น้ิว 
๒ ตัว  ยาว ๒๐๐ เมตร 

  250,000   ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

128 โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

จากนานางโสวัด วงตาผา 
ถึงนานางหวานตา ผ่านถนน
ถึงนานายสนทา วงค์ตาปอง 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

   ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

129 โครงการวางท่อ PVC เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

จากท่ีนานางสุนดิา คำแสน 
ถึงที่นานายวีระภาพ เพ็งเว
ลุน ขนาด ๔ น้ิว ยาว ๑๓๕ 
เมตร ประตูนำ้ ๔ ตัว ข้ึน  
๓ จุด 

  ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
130 โครงการตัดถนนเพื่อ

การเกษตร เส้นริมน้ำบัง 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

จากนานายวีระ โกมลศรี ถึงถนนข้าง
บ้านนางปริญญา ช่อพะยอม 
ระยะทาง ๑ กโิลเมตร กว้าง ๔ เมตร 

    ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

131 โครงการวางท่อข้ามถนน
ระหว่างถนนสายนายเพิ่ม 
ถึง นางปอน  หมู่ ๗ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

๖ ท่อ ๘๐ x ๑,๐๐๐ เซนติเมตร   ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

132 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

จากบ้านลาดศรีชมภู ถึงที่นานางสม
พร ธ.น.ตุ่น 

   ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
133 สร้างถนน คสล.หมู่ที่1 

 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

จากสนามโรงเรียนเก่าถึงหน้าบ้าน
นางนภาพร ยาว 350 เมตร กว้าง 4 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 

    770,000 
 

 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

134 โครงการตัดถนนสาย
ใหม่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

จากนานายบุญทดั วงค์จำปา ผ่าน
ดอนปู่ตาท่าลาดถึงลำน้ำก่ำ 

    300,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

135 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

โดยฉาบด้วยแอสพลัท์ติกส์คอนกรตี 
กว้าง 0.05 เซนติเมตร จากหัว
สะพานท่าลาด ปากบัง ถึงบ้านนายสุ
รจิตร บัวชุม 

   300,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 



 

257 
 

 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
136 สร้างศาลาศาลปู่ตาท่าลาด

หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 1     150,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนนสายหลังโรงเรยีนลาดสว่างวิทยา 
ถึงบ้านสร้างเม็กหมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

  4,125,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากสี่แยกหน้าบา้นของนายบุญช่วย 
พ่อแก้ว ถึงสี่แยกถนนสายมาจากโนน
จันทร์ กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 
150 เมตร 

  120,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

139 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนเพื่อการเกษตรทุกสายใน
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว

ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ 
เมตร 
 

   ๓๐๐,๐
๐๐ 

 ประชาชนมี
ความสะดวก

ครัวเรือนมี
การคมนาคม

กองช่าง 
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และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
140 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง     
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

สายจากที่นาของ         
นางบัวระพา ธน.โสม ถึง 

ถนนสายหนองบ่อเกลือและ
ถนนหนองลาด-หนยองสะ
โนใหญ่พร้อมถนนภายใน
หมู่บ้าน 

  30,000 
 

  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
สายข้างวัดอัมพวัน ถึง
ทางหลวงแผ่นดิน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

จากสี่แยกข้างวัดอัมพวัน 
ถึงทางหลวงแผ่นดิน  กว้าง 
5 เมตร ยาวประมาณ 250 
เมตร 

   665,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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142 โครงการติดคลื่นป้องกัน
ความเร็วตามสี่แยก ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

หมู่ท่ี 2 
 

   50,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
143 ปรับปรุงต่อเติมเมรุ หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

หมู่ที่ 2 
 

    500,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

144 ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสื่อสาร
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 2 
 
 

    300,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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145 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลา
อเนกประสงค์พร้อมเทพ้ืน
คอนกรีตในบริเวณเขตศาลา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ 2 
 

  500,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

146 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร แบบท่อ PVC หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาด ๖ น้ิว พร้อมจ่ายน้ำ 
จากท่ีนานางสุธิสา บาลโคตร
คุณถึงถนนสายหลัง ร.ร.ลาด
สว่างวิทยา 

    ๑๐๐,๐๐
๐ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
147 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ข้างป่าช้า จากหลังวัดบ้าน
โนนสว่างถึงคลองส่งน้ำ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

  100,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 3 
 

  200,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนสว่าง 
 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

สายข้างบ้านนายสนทา วงค์
ตาปอง ถึงสายโนนจันทร์-
หนองลาด ยาว 1 กิโลเมตร 

  200,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ข้างป้าช้าหลังวัดโนนสว่าง 
หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
39.50 เมตร 

  90,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
151 โครงการตัดถนนสายใหม่

เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3 
เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก

จากที่นานายเจียมจิตร ธ.น.นอ้ย 
ถึงท่ีนานางหวานตา โคตรอาสา 

   200,000  ประชาชนมี
ความสะดวก

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม

กองช่าง 
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รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ความกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

ปลอดภัยร้อยละ 
80 

สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

152 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนายสนทา วงค์ตาปองถึง
นานางหลงมา เพ็งเวลุน กว้าง 4  
เมตร  ยาว 500 เมตร 

   300,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างโรง
อบแห้งด้วยพลัง
แสงอาทิตย์ หมู่ที่  3 
 

เพ่ือให้ประชาชน
มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

หมู่ที่  3     200,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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154 โครงการตัดถนนสาย
ใหม่เพ่ือการเกษตร หมู่
ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากนานายหวา วงตาผา ถึงถนนสายท่า
ลาด – วังยาง นานางจูมวัน วงค์จำปา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

    300,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

155 โครงการตัดถนนสาย
ใหม่หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากปลายคลองส่งน้ำหมู่ที่ 4 ที่นานางนุ
มา เพ็งเวลุน ถึงถนนสายโนนจันทร์ – 
หนองลาด นานางหวัน วงค์จำปา 

    100,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที ่4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร ซอยบ้านนางราณี นคร
ประเทศถึงบ้านนางสมละคร วรคนัทักษ์ 

   440,000  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุงบ้าน
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 4 
 

    50,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
158 ลงลูกรังเสริมไหล่ถนน

รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 4 
 

- - - 100,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

159 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเก่าข้าง รพสต.ท่า
ลาด หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 4 
 

- - - 100,000 - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 5 - - 300,000  - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หน้าบ้านนายทอง 
ยะตะโคตร ถึงคลอง
ส่งน้ำ ประมาณ 
100 เมตร 

  220,000 -  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 

162 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หน้าบ้านนายทอง ยะตะโคตร 
ถึงคลองส่งน้ำ ประมาณ 100 
เมตร 

  220,000 -  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หน้าบ้านนางอุบล วงษ์จำปา  ถึง
ป่าช้า  ประมาณ 800 เมตร 

  1,696,000   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

164 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร จากหัวสะพานวังยาง
แขนนางถึงบ้านโนนสว่าง 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

165 โครงการลูกรังเสริมไหล่
ทาง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร จากบ้านวังยางถึงบ้าน
โนนสว่าง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
166 โครงการถนน

คอนกรีต คสล.     หมู่
ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร จากหน้าบ้านนาง
อุบล วงค์จำปา ถึงป่าช้า
บ้านวังยาง 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างเมรุ
เผาศพ     หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘.๐๐ 
ป่าช้าสาธารณะบ้านวังยาง 

- - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการลูกรังเสริม
ไหล่ทาง     หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง ๑ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร จากหน้า
โรงเรียนวังยาง ถึงบ้านท่า
ลาด 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

169 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ำ สายวัง
ยาง ท่าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

๑ กิโลเมตร สายวังยาง ท่า
ลาด 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
170 โครงการถนน คสล. 

หมู่ที่ ๕ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

เส้นข้างวดบ้านวังยาง จากบ้าน
นางไสว ไชยต้นเชื้อ ถึง บ้านนาย
โสภา วงษ์จำปา กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- -  - ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

171 โครงการถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากน้าบ้านนายเจ๊ก  คำคนซื่อ ถึง 
บ้านนายสมศักดิ์ ใคร่นุ่นสิงห์ 
กว้าง ๓  เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  

- -  - ๒๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

172 โครงการคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ทุกเส้นทางภายใน หมู่ที่ ๖ บ้าน
สร้างเม็ก 

 -  ๘๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
173 โครงการคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านสร้างเม็กหมู่ ๗ 
ฝายโศก 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

174 โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้าน นางวิรวรรณ์ บ้าน
โนนสว่าง 

- - - - ๘๕๔,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

175 โครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้าน นายวิระศักดิ์  
ฝายบ่อแก 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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176 โครงการถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนทุกสายที่ชำรุด - - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

177 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส หนองโสก 
 หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐๐ เมตร   ๔๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างท่อ
ซีเมนต์ครอบบ่อน้ำเค็ม 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ขนาด ๒ x ๒ เมตร   ๓๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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179 โครงการเสริม ขยายผิว
จราจร หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

สายนานางปอนด์ ธ.น.นัน ถึง ที่นานาย
บุญเพิ่ม ธ.น.ทอง ขนาด ๑ x ๕ x ๗๐๐ 
เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

180 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗ - - ๒๐,๐๐๐ - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

181 โครงการติดตั้งระบบทำน้ำ
สะอาด จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ ๗   ๖๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

182 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้าง
เม็ก  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ ๗   ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก

กองช่าง 
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หมู่ที่ ๗ ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

183 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

จากบ้านนางดวงใจ บัต
เตอร์ ถึงบ้านนายลักษณ์
รัตน์วิลยั ขนาด ๐.๑๕x
๒๐๐เมตร 

   ๕๕๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

184 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาพักญาติป่าช้า หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ ๗    ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

185 โครงการก่อสร้าง-
ปรับปรุง-ซ่อมแซม- 
หอปู่ตา หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

    ๑๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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186 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาด ๑๕x๓๐x๔.๕๐ 
เมตร 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

187 โครงการเสริม-ขยายผิว
จราจร ถนนสายสร้าง
เม็ก - ร.ร. ลาดสว่าง
วิทยา หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ช่วงนานายพุธ เรณู ถึง 
บ้านนายลักษณ์ รัตน์
วิลัย ขนาด ๑ x ๕ x 
๓๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

188 โครงการก่อสร้าง 
อาคารตลาดชุมชน หมู่
ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาด ๑๕ x ๓๐ เมตร 
สูง ๓ เมตร 

   ๒,๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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189 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสร้าง
เม็ก ถึง ร.ร.ลาดสว่างวิทยา 
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗    ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

190 โครงการก่อสร้างศาลาทรง
ไทย ครอบบ่อคำเม็ก หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาด ๕ x ๕ x ๓  
เมตร 

    ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

191 ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๗ เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จำนวน ๔ จุด     ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

192 ก่อสร้างศูนย์สาธารณะ
สุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗     ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

193 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ใน
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๘    ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

194 โครงการต่อเติมประปา 
ในหมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๘    ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

195 โครงการลูกรังถม
ไหล่ถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 8     500,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

196 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวหมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ที่ 8     50,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

197 โครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรงั 
บา้นท่าลาด หมู่ที ่1   

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก 

บา้นท่าลาด หมูท่ี ่1   - 100,00
0 

- - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 



 

276 
 

 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
198 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็พรอ้มวางท่อระบายน ้า  
บา้นท่าลาด หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นท่าลาด หมูท่ี ่
1 

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

199 โครงการปรบัปรุงต่อเตมิศาลา
อเนกประสงค ์ บา้นลาดศรชีมภู  
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นลาดศรชีมภ ู 
หมู่ที ่2 

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

200 โครงการ  ก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็  บา้นโนนสว่าง  หมู่ที ่
3   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นโนนสว่าง  หมู่
ที ่3   

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

201 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรงั บา้นท่าลาด หมู่ที ่4   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นท่าลาด หมูท่ี ่
4 

- 100,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

202 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรงั บา้นวงัยาง หมู่ที ่5   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นวงัยาง หมู่ที ่5   - 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

203 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรงั บา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่6   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่
6   

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 
204 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตี

เสรมิเหลก็  บา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่7   
เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บา้นสรา้งเมก็ หมู่ที ่
7   

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

205 โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กเพ่ือการเกษตรแบบครึ่งซีก 
บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก 

บ้านโนนจันทร์ 
หมู่ที่ ๘ 

- 200,000 - - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

206 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู หมู่ที่ 
1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านางบุญเพ็ง 
บัวชุม –บ้านนาย
อาน ความยาว 170 
เมตร 

   425,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
207 โครงการขุดคลองระบาย

น้ำเสีย  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 
 

จากบ้านท่ี 2 บ้าน
นายอาน คำจันทร์ 
ถึงหน้าบ้านนายสุ
รจิต บัวชุม 

    300,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

208 โครงการรางน้ำเสียภายใน
หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

แบบวางตัวผู้ภายใน
เขตหมู่บ้านของหมู่ท่ี 
2 

   500,000  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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209 ก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ตัวยูหมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓๐ 
เซนติเมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จาก
หน้าบ้านนายสีลา 
ไชยต้นเชื้อ ถึง
หน้าบ้านงจารุ
วัลย์ ธน.อุด 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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210 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
3 จุด หมู่ที่ 5 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จุดที่ ๑หน้าบ้าน นายสมยั  
ธน.อุต ถึง หน้าบ้านนาย
บุญชล  ลำพัว ยาว 100
เมตร 
จุดที่ 2หน้าบ้านนาง
กัญญารตัน์ พิมสวสั ถึง
หน้าบ้าน นางสาวเมวิกา 
ธน.ผา ยาว 150 เมตร 
จุดที่ ๓หน้าบ้านนางสีลา 
ไชยต้นเช้ือ ถึงหน้าบ้าน
นางจารุวรรณ ธน.อุต ยาว 
100 เมตร 

   
1,150,000 

  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยร้อย
ละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

211 ก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ   
ตัวยูหมู่ที่ ๕ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กว้าง ๓๐ เซนติเมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร จาก
หน้าบ้านนายสมัย ธน.
อุด ถึงหน้าบ้านนาย
บุญชล ลำพัว 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

212 โครงการคลองระบายน้ำเสีย
หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากบ้านนายวิชัย นักบุญ 
ถึงบ้านนายวิจิตร ตามะล ี

- -  ๖๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

213 โครงการขยายเขต
ชลประทานระบบท่อใต้ดิน
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๗ - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
214 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำเสีย หมู่ที่ ๗ 
เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

จากบา้นนายลำ ไชยต้น
เทือก ถึง บา้นนายศิริชัย 
ธ.น.ดี ขนาด๐.๓๐ x 
๐.๓๐ x ๒๐๐ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

215 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำเสีย ในหมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ที่ 8    300,000  ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

216 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาด ๑๕x๓๐x๔.๕๐ 
เมตร 

   ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

217 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ข้างเมรุเผา
ศพ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๘   ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
เมรุเผาศพ หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๘   ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

219 โครงการสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ที่ ๘    200,000  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
านรับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

220 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่าลาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายป่าช้าบ้านท่าลาด 
บริเวณนานายประวุฒิ พิมมา ถึง
คลองส่งน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 
0.15  

  ๑๐๕,๖๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

221 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านท่าลาด   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 

 

  ๔๔,๔๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

222 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนสายสี่แยก ข้างบ้านนาย
สมศักดิ์ กลุสะ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

  ๑๒๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างตลาดสด   
อบต.ท่าลาด  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
ในการคมนาคม 

หมู่ที่ ๗   ๑,๗๐๐,๐๐๐      
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยง
านรับ
ผิด 
ชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

224 โครงการวางท่อระบาย
น ้า  คสล.  บา้นสรา้ง
เมก็  หมู่ที ่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการคมนาคม 

หมู่ 7 - 
 

- 100,000 - - การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

225 โครงการปรบัปรงุ
ซ่อมแซมถนนลูกรงัพรอ้ม
วางท่อ  บา้นสรา้งเมก็ 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 
 

- 
 

 50,000- - - การคมนาคม
มีความ
สะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 

 รวม  จำนวน 225 โครงการ 24,390,000 5,285,000 11,561,000 14,630,000 12,174,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์

รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างเม็ก 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000  50,000  50,000 เด็กร้อยละ 80 มี
พัฒนาการดีขึ้น 

บรรยากาศบริเวณ
รอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการทันตสุขภาพ
นักเรียน  "เด็กไทยฟันดี" 

ปลูกจิตสำนึกและวิธีการ
ในการดูแลสุขภาพปาก
และฟันแก่นักเรยีน 

-แปรงสีฟันและยาสี
ฟัน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ 80 มี
พัฒนาการดีขึ้น 

นักเรียนมสีุขภาพ
ปากและฟันด ี

สำนักงานปลัด     
รร.ลาดสว่าง

วิทยา 
รร.บ้านท่าลาด 

3 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างเม็ก 

เพื่อป้องกันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างห้องเก็บ
พัสด ุ

150,000 - - - - เด็กร้อยละ 80 มี
พัฒนาการดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 
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4 โครงการก่อสร้างกำแพง
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างเม็ก 

เพื่อป้องกันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างกำแพงรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างเม็ก 

- 150,000    เด็กร้อยละ 80 มี
พัฒนาการดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการส่งเสริม

พัฒนาการผู้เรียนด้าน
ต่างๆ 
 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐานและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

พัฒนาเด็กเล็กวัดสร้าง
เม็ก  

100,000 - - - - เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
มีพัฒนาการและมี
ความรู้พร้อมสำหรับ
การศึกษาในวัย
เรียน 

สำนักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

7 โครงการจดัหาเครื่องกรอง
น้ำ 

นักเรียนได้ดืม่น้ำที่สะอาด เครื่องกรองน้ำ 40,000 - - - - เด็กร้อยละ 80 
มีสุขภาพดีขึ้น 

นักเรียนมสีุขภาพด ี สำนักงาน
ปลัด     รร.
บ้านท่าลาด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
8 โครงการจดัหาเครื่องทำน้ำ

เย็น 
นักเรียนได้ดืม่น้ำที่
สะอาด 

เครื่องทำน้ำเย็นแบบ 4 
ก๊อก 

25,000 - - - - เด็กร้อยละ 80 
มีสุขภาพดีขึ้น 

นักเรียนมสีุขภาพด ี สำนักงานปลัด     
รร.บ้านท่าลาด 

 
9 โครงการจดัหาเครื่องครัว มีเครื่องครัวพอเพียง 1.ถาดใส่อาหาร 

2.อุปกรณ์ประกอบ
อาคารอาหาร 

20,000 - - - - นักเรียนได้ใช้
ภาชนะ
ปลอดภัย ร้อย
ละ 80 

นักเรียนได้ใช้
ภาชนะประกอบ
อาหารและอุปกรณ์
ที่สะอาด 

สำนักงานปลัด     
รร.บ้านท่าลาด 

10 โครงการจดัหาวัสดุและสื่อ
จัดประสบการณ์ปฐมวัย 

เพื่อให้สถานศึกษามีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียน 

จัดหาสื่อจัดประสบการณ์
ระดับอนุบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นและ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

สำนักงานปลัด     
รร.บ้านท่าลาด 
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11 โครงการจดัหาสื่อการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 

เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1.มินิแอมป์สอน 1 ตัว 
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บทเรียน 8 กลุ่มสาระวิชา 

4,000 
15,000 

4,000 
15,000 

4,000 
15,000 

4,000 
15,000 

- 

 

เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการท่ีดี
ขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ท่ีดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 
รร.ลาดสว่าง
วิทยา 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
12 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัย

เรียนและก่อนวัยเรียนกลา้
แสดงออกและมีความคดิ
สร้างสรรค ์

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็นประจำทุกปี 
ท้ัง  4 โรงเรียน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กในวัยเรียนและ
ก่อนวัยเรียนกล้า
แสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

สำนักงาน
ปลัด 

13 อาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก สนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก  

๑๙๐,๔๐๐ ๑๙๐,๔๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐- เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

งาน
การศึกษาฯ 
สนง.ปลัด 

อบต. 
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14 อาหารเสริมนม เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก สนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม)สำหรับ
เด็ก  

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

งาน
การศึกษาฯ 
สนง.ปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
15 ค่าจัดการเรียนการสอน

(รายหัว)เพื่อจัดซื้อ จดัหา 
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาหรือเครื่องเล่น
พัฒนาการ 

-เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯให้เป็นไปตามวัย
อย่างเหมาะสม 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการ
สอนเช่น บล๊อก  หนังสือ
นิทาน และมุมต่างๆ สี
ไม้ สีน้ำ กระดาษ 
ดินน้ำมัน  ฯลฯท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับ
วัย 

ครูใน ศพด. 
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16 ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนทักษะ
และความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้ให้แก่ครผูู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

ฝึกอบรมอย่างน้อยปลีะ  
๑ ครั้ง/คน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

ผดด./ครู ได้
เพิ่มทักษะ
และความรู ้

งาน
การศึกษาฯ 
สนง.ปลัด 
อบต. 

17 กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ (การชั่งน้ำหนัก 
วัดส่วนสูงสม่ำเสมอ  ๓ 
เดือน/ครั้ง) 

เพื่อเด็กมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์
เด็กไทย 

เด็กนักเรยีน - 5,000 - -  เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
ตามเกณฑ์
เด็กไทย 

-ครูผู้ดูแล
เด็ก 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 
18 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

เด็กอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๓  
ครั้ง 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพถูก
สุขอนามัยและเด็กรู้จักการ
ดูแลตัวเอง 

เด็กนักเรยีน - 5,000 - -  เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมสีุขภาพ
ถูกสุขอนามัย
และเด็กรู้จัก
การดูแลตัวเอง 

ครูผูดู้แลเด็ก 
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19 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคติดต่อโดย
การล้างมือก่อน-หลัง
รับประทานอาหารจนเป็นนิสัย  
ฝึกให้เด็กรู้จักการใช้ของ
ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่
ป่วยเป็นโรคติดต่อ 

เด็กนักเรียน - 5,000 - -  เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผดด./ครู ได้
เพิ่มทักษะและ
ความรู้ 

 

20 โครงการจดัซื้อฟลูออไรด์
วานิช 

เพื่อให้เด็กมีฟันผลุดลง เด็กนักเรยีน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - เด็กร้อยละ 
80 มี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมีฟันผุ
ลดลง 

งานการศึกษา
ฯ 
สนง.ปลัด 
อบต. 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 



 

294 
 

 

 

21 โครงการเยี่ยมบ้าน
ประสานความสัมพันธ์ 

เพื่อสานสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับศูนยฯ์และ
นำข้อมูลที่ไดม้าปรบัปรุง 

ผู้ปกครองของเด็ก
จำนวน  

๓๘ครัวเรือน 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

รู้ถึงปัญหาทาง
ครอบครัวของ
เด็ก 

-งานการศึกษาฯ 
สนง.ปลัด อบต. 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

 รวม         จำนวน  21  โครงการ 1,530,400 1,210,400 1,095,400 1,035,400 875,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1 จัดโครงการแข่งกีฬา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรียนได้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการเล่น
กีฬา 

จัดแข่งขันกีฬา
ระดับปฐมวัยและ
ระดับ
ประถมศึกษาใน
พ้ืนที ่ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กร้อยละ 80 
มีพัฒนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด     รร.
ประถมศึกษ
าในพื้นที ่

2 โครงการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ(มหกรรม
รวมพลังสร้างสุขภาพ) 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ  
2.เพ่ือให้ประชาชน
บริโภคอาหารถูกต้อง
เหมาะสม 

ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 8 
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 - -  ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรงร้อย
ละ100 

ประชาชนออกกำลัง
กายสม่ำเสมอและ
บริโภคอาหาร
ถูกต้องเหมาะสม 

สำนักงาน
ปลัด รพ.
สต.ท่าลาด 

3 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาไว้ออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาแก่ทุก
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 - - - ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรงร้อย
ละ100 

ประชาชนมีการออก
กำลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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4 จัดซื้อชุดออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนไว่ใส่
ในการไปออกกำลัง
กาย 

ประชาชนตำบล
ท่าลาด   

- 100,000 - - - ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรงร้อย
ละ100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

5 จัดทำสวนสุขภาพ บ้าน
สร้างเม็ก หมู่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เป็นสถานที่ในการ
พักผ่อนหย่อนใจ และ
ออกกำลังกาย 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด 

- 400,000 - - - ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรงร้อย
ละ100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการแข่งขันกีฬา
ระหว่างตำบล 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล
จากยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด 

30,000 - -- - 30,000 ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง
ร้อยละ100 

ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปีละ  
1  ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิดความ
ภูมิใจในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

อบต.ท่าลาด   

8 โครงการจัดงานบุญ
มหาชาด 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปีละ  
1  ครั้ง 

- 60,000 - - - ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิดความ
ภูมิใจในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

อบต.ท่าลาด   

9 โครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้
สูงวัยสูงคุณค่า 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปีละ  
1  ครั้ง 

  20,000 25,000 30,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิดความ
ภูมิใจในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

    อบต.ท่า
ลาด      

รพ.สต.ท่า
ลาด 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
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 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
10 โครงการจดังานก่อพระ

เจดีย์ทราย 
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ     
1  ครั้ง 

- 10,000 - - - ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

อบต.ท่าลาด   

11 โครงการจดัขบวนแห่
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด 

-ดำเนินการปลีะ     
1  ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

   อบต.ท่าลาด      
สภาวัฒนธรรม
ตำบลท่าลาด 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
12 โครงการอบรมพัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรม 
ข้าราชการ พนักงาน 
อบต. เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมแก่
ประชาชน ข้าราชการ 
พนักงานในท้องถิ่น 

จัดอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมแก่
ข้าราชการ พนักงาน 
อบต. เยาวชนและ
ประชาชน 

- 50,000 - - - ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนยี
มไดร้้อยละ
100 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

อบต.ท่าลาด   

13 จัดซื้อเรือยาวเพ่ือใช้
ในการประเพณีการ
แข่งขันเรือยาว หมู่ 1 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดซื้อเรือยาว - 200,000 - - - ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนี
ยมได้ร้อยละ
100 

ประเพณี
แข่งขันเรือยาว
ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

สำนักงานปลัด 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
14 ส่งเสริมงานประเพณี

ต่าง ๆ ในพื้นที ่  หมู่ 
6 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงาน
ประเพณี หมู่ 6 

- 10,000 - - - ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนี
ยมได้ร้อยละ
100 

ประชาชนเกิด
ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
รักษาประเพณี
อันดีงามต่อไป 

สำนักงานปลัด 

 รวม  จำนวน  14  โครงการ 430,000 1,230,000 280,000 280,000 310,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก 
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
-  สนับสนุนนำ้ยาเคมี   
- สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย   
- สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ลดอัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออก 

จำนวน 8 หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

สำนักงานปลัด  
รพ.สต.ท่าลาด 

2 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน  

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 

จำนวน 8 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

สำนักงานปลัด  
รพ.สต.ท่าลาด 

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้
ไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพื้นที ่

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จำนวน 900 
โด๊ส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

สำนักงานปลัด  

4 อุดหนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอ
เรณูนครและกาชาดจังหวัด
นครพนม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกาชาด 
ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
แก่ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณแก่
ที่ทำการปกครองอำเภอ
เรณูนคร 

10,000 10,000 - - - ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสา
ธารณกุศล 

สำนักงานปลัด     
ที่ทำการปกครอง
อำเภอเรณูนคร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นท่ีตำบลท่าลาด     

เพื่อส่งเสริมกองทุนในการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน
ในท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีตำบลท่าลาด     

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด  รพ.สต.

ท่าลาด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่สมาชิก
ชมรม To Be Number  
และประชาชนท่ัวไป  

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยาเสพติด  

สมาชิกชมรม To Be 
Number  และ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 -- - - ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด  รพ.สต.

ท่าลาด 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการตรวจ
สุขภาพทุกป ี

จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพและสรงน้ำ
พระ ขอพรผูสู้งอายุ
ในพื้นที ่ จำนวน 8 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อย
ละ100 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 

สำนักงาน
ปลัด  รพ.สต.

ท่าลาด 

8 โครงการ อสม.ร่วมใจต้าน
ภัยไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราป่วย
ไข้เลือดออก 

ประชาชน 8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดโรคร้อย
ละ100 

อัตราป่วย
ไข้เลือดออกลดลง 

สำนักงาน
ปลัด  รพ.สต.

ท่าลาด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดแก่
สมาชิกชมรม To Be 
Number  และ
ประชาชนท่ัวไป  

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันยาเสพติด  

สมาชิกชมรม To Be 
Number  และ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 -- - - ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงปลอด
โรคร้อยละ
100 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

สำนักงานปลัด  รพ.
สต.ท่าลาด 

10 โครงการท้องถิ่นใส่
ใจผู้สูงวัยสูงคุณค่า 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นของตำบลและ
จังหวัด(แผนงานงบ
กลาง) 

-ดำเนินการปีละ  
1  ครั้ง 

  20,000 25,000 30,000 ชุมชนรักษา
ขนบธรรมเนี
ยมไดร้้อยละ
100 

ประชาชนเกิดความ
ภูมิใจในภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและรักษา
ประเพณีอันดีงาม
ต่อไป 

    อบต.ท่าลาด      
รพ.สต.ท่าลาด 

11 โครงการ อสม.ร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราป่วย
ไข้เลือดออก 

ประชาชน 8 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปลอดโรค
ร้อยละ100 

อัตราป่วยไข้เลือดออก
ลดลง 

สำนักงานปลัด  รพ.
สต.ท่าลาด 

12 โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนานวัตกรรม
การควบคุมการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุจราจร 

-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ลด ละ เลิก ดืม่
แอลกอฮอล ์

ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 - ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปลอดโรค
ร้อยละ100 

-สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านดีขึ้น 
อัตราป่วยท่ีมีแมลง
เป็นพาหะโรคลดลง 

สำนักงานปลัด  รพ.
สต.ท่าลาด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นท่ี 

ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปลอดโรค
ร้อยละ100 

-สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านดีขึ้น 
 

สำนักงานปลัด   

 รวม  จำนวน  13 โครงการ 640,000 640,000 610,000 610,000 380,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.4 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

ผู้สูงอาย ุ  
 

 
2,000,000 

 

 
2,000,000 

 

 
3,400,000 

 

 
3,500,000 

 

 
3,600,000 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัย
มีคุณภาพชีวิตที
ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

คนพิการ  จำนวน  
76 คน คนละ 
500 บาท/เดือน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัย
มีคุณภาพชีวิตที
ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มรีายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ 

12,000 12,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัย
มีคุณภาพชีวิตที
ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

สำนักงาน
ปลัด 

4 สงเคราะห์ผูม้ีรายได้น้อย 
ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสให้มรีายได้ไว้
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ผู้ด้อยโอกาสใน
เขต อบต.ท่าลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัย
มีคุณภาพชีวิตที
ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลท่า
ลาด  เกิด – ตาย 

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ
แก่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลทา่ลาด 

10,000 - - - - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัด  

6 โครงการสนับสนุนอาชีพ
คนพิการและผูสู้งอายุ  
บ้านท่าลาด  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้คนพิการและ
ผู้สูงอายุมรีายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 

ผู้พิการและผูสู้งอายุ  
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 

50,000 - - - - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนทุกวัยมี
คุณภาพชีวิตทีดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

สำนักงานปลัด  

7 สนับสนุนสมาคมผูสู้งอายุ
จังหวัดนครพนม 

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ผู้สูงอาย ุ

อุดหนุนงบประมาณ
แก่สมาคมผูสู้งอายุ
จังหวัดนครพนม 

30,000 - - - - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ90 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัด  

8 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์เฉลิมพระ
เกียรตเิพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส ์

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

-เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลและ
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
-เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
และครอบครัวผูต้ิด
เชื้อ HIV 

10,000 10,000 - - - ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือ 

- สำนักงาน
ปลัด  

- อำเภอ 
เรณูนคร 
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 รวม  จำนวน  8  โครงการ 3,642,000 3,552,000 4,542,000 4,542,000 4,542,000  

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าลาด   

เพื่อให้การบริหารงานของ
ศูนย์อปพร.อบต.ท่าลาดมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

ฝึกทบทวนและซื้อ
วัสดุอุปกรณ์อปพร.
อบต.ท่าลาดในการ
บริหารจัดการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

การบริหารงานของ
ศูนย์ อปพร.อบต.ท่า
ลาดมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย     

เพื่อให้สมาชิก อปพร.  มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

จัดฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.    

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือราษฎรท่ี
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่างๆ (งบ
ฉุกเฉิน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติหรืออุบัติภัย
ต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน 

สำนักงาน
ปลัด 
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4 โครงการจดัตั้งจุดตรวจ
เทศกาลต่างๆ 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และปฏิบัติตาม กฎจราจร 
-เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

ประชาชนทั่วไป 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

-ประชาชนมีความรู้และ
ปฏิบัติตาม กฎจราจร 
-เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

สำนักงานปลัด  
รพ.สต.ท่าลาด 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

-ประชาชนมี
ความรู้และปฏิบตัิ
ตาม กฎจราจร 
-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

สำนักงาน
ปลัด   

6 โครงการวินัยจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ ประชาชนทั่วไป 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

-ประชาชนมี
ความรู้และปฏิบตัิ
ตาม กฎจราจร 
 

สำนักงาน
ปลัด   
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7 
 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนทั่วไป 
 

10,000 10,000 20,000 30,000 30,000 ชุมชนเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

-ประชาชนมี
ความรู้และปฏิบตัิ
ตาม กฎจราจร 
-เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

สำนักงาน
ปลัด   

 รวม  จำนวน  7  โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 50,000  
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

 
1 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพื่อให้ประชาชนและ

องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น 

จัดงาน อบต.ร่วมกับ
ภาคีพบประชาชน   
ปีละ 1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
100 

ประชาชนและองค์กร
ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้นเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักงานปลัด 
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2 โครงการจดัทำแผนที่ภาษ ี เพื่อให้งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมีข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

จัดทำแผนที่ภาษี 
อบต.ท่าลาด 

200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
100 

อบต.สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนท่ัวถึง 

ส่วนการคลัง 

3 จัดซื้อตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข ์

เพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุข
ของประชาชนในท้องถิ่น 

จัดซื้อตู้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 9 ตู้ 

- 20,000 - - - ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
100 

อบต.ท่าลาดสามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่าง
ท่ัวถึง 

สำนักงานปลัด 

4 การปรับปรุงขั้นตอนการ
บริการสาธารณะ 

เพื่อการบริการสาธารณะมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึง
พอใจของประชาชน 

ปรับปรุงขั้นตอนการ
บริการสาธารณะ 
ของ อบต.ท่าลาด 

5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
100 

การบริการสาธารณะ
มีประสิทธิภาพและ
เป็นท่ีพึงพอใจของ
ประชาชน  

สำนักงานปลัด 
ส่วนการคลัง    

กองช่าง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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5 โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารในการจัดซื้อจดั
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เรณูนคร 

-เพื่อเพ่ือเสริมสรา้งให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีศูนย์รวมในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว้าด้วย
การพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้มีการจัดซื้อหรือจัด
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
โปร่งใส  ให้ประชาชน 
และผู้ทีส่นใจเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ในทุก ข้ันตอน  
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้มีศูนย์รวมใน
การจัดซื้อจดัจ้าง
เพื่อให้มีศูนย์รวมใน
การจัดซื้อจดัจ้าง 

25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 
90 

อบต.ท่าลาด
สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างท่ัวถึง 

สำนกังาน
ปลัด 

 
ท้องถิ่น

อำเภอเรณู
นคร 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบลริหารจัดการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
6 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานของผู้บริหาร พนักงาน 
และ ส.อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมหรือส่งเข้ารับ
การอบรมตาม
หน่วยงานตา่งๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000  ประสิทธิภาพ
งานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

บุคลากรของ อบต.มี
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นได ้

สำนักงานปลัด    
ส่วนการคลัง  

กองช่าง 

7 จัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน อบต.
ท่าลาด 

เพื่อรองรับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 
อบต.ท่าลาด 
 

- - 10,000 -  ประสิทธิภาพ
งานเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 80 

การบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท. ใน
เขตพื้นท่ีอำเภอเรณูนคร 

เสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

อุดหนุน  อปท.ในเขต
พื้นท่ีอำเภอเรณูนคร 

25,000 - - -  ประสิทธิภาพ
งานเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 80 

การบริหารราชการ
ของ อบต.ท่าลาด มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

9 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ
งานเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 80 

การบริหารราชการ
ของ อบต.ท่าลาดมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถบริการ
ประชาชนได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบลริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
10 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  เพื่อใช้ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ  ซ้ือพัดลม

อุตสาหกรรม ขนาด 
18 น้ิว   

- 15,000 - - - ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

11 จัดซื้อเครื่องเจาะน้ำ
บาดาล  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
สาธารณะได้ 

เครื่องเจาะน้ำบาดาล - 150,000 - - - ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

12 จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน เพื่อรองรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัติราชการ 

จัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน - 10,000 30,000 - - ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

13 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ เพื่อใช้สำหรับพัฒนา อบต.ท่า
ลาด และให้บริการประชาชน 

จำนวน  1 เครื่อง - 20,000 - - - ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การบริหารราชการ
ของ  
อบต.ท่าลาดมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักงาน
ปลัด 

14 จัดซื้อซองบังคับสัตว์ หมู่ 
6 

เพื่อใช้สำหรับทุ่นแรงในการ
บังคับสัตว ์

จำนวน 1 อัน - 5,000 - - - ประสิทธิภาพงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

การบริหารราชการ
ของ อบต. ท่าลาดมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 3.1   แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จัดซื้อกล้องดิจิตอล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะได้
อย่างทั่วถึง 

จัดซ้ือกล้องดิจิตอล 
สำนักงานปลัด   
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 - - - - ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

การบริหารราชการ
ของ  
อบต.ท่าลาดมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

16 อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดทำหลักสูตรของ
ครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรมหรือส่งเข้ารับการ
อบรมตามหน่วยงานต่างๆ 

- 20,000 20,000 20,000 - ประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

บุคลากรของ อบต.มี
องค์ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สำนักงาน
ปลัด     

 รวม   จำนวน  16 โครงการ 445,000 650,000 475,000 335,000 140,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปลูกป่า เพื่อให้ประชาชนปลูกป่า

ทดแทนและสร้างความ
สมดลุทางธรรมชาต ิ

ประชาชนร่วมกันปลูกป่า
และตั้งประชาคมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000 10,000 - - ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ80 

ประชาชนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักงาน
ปลัด 

4 กั้นตลิ่งสถานท่ีลอย
กระทง   

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

ความยาว 200 เมตร  เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

200,000 200,000 - - - ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ80 

ประชาชนมีสถานท่ีไว้พักผ่อน สำนักงาน
ปลัด 

5 จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อ
ปลูกในท่ีสาธารณะ
ภายใน   

เพื่อให้ประชาชนปลูกป่า
ทดแทนและสร้างความ
สมดลุทางธรรมชาต ิ

ประชาชนร่วมกันปลูกป่า
และตั้งประชาคมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- 20,000 - - - ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ร้อยละ80 

ประชาชนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สถานท่ีลอย
กระทง  ณ  หาด
ทรายขาวริมน้ำกำ่
บ้านท่าลาด 

เพื่อเพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีลอย
กระทง  ณ  หาดทรายขาว 

300,000 - - - - ร้อยละ 100 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดูสวยงาม สะอาด และ
เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ

หนองคำบง  
เพื่อเพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองคำบง  

- 1,000,000 -  - ร้อยละ 
100 ชุมชน
น่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดูสวยงาม สะอาด 
และเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หลัง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก  

เพื่อเพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังโรงเรียนบ้าน
สร้างเม็ก 

- 1,000,000 -  - ร้อยละ 
100 ชุมชน
น่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดูสวยงาม สะอาด 
และเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและพักผ่อน   
หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง
เม็ก 

เพื่อเพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสร้างเม็ก 

100,000 100,000 -  - ร้อยละ 
100 ชุมชน
น่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดูสวยงาม สะอาด 
และเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและพักผ่อน  
หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สถานท่ีราชการที่อยู่ในความ
ครอบครองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าลาด 

เพื่อเพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและพักผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีราชการท่ีอยู่
ในความครอบครอง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด 
บ้านสร้างเม็ก  

100,000  100,000  100,000  - ร้อยละ 
100 ชุมชน
น่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดูสวยงาม สะอาด 
และเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและพักผ่อน   
หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
11 โครงการปลูกไม้ยืนต้น ไม้

ประดับในสถานท่ี
สาธารณะ  

เพื่อเพ่ือให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบ

กิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กอง

ช่าง 

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ริมน้ำบ้านสร้างเม็ก 

เพื่อเพ่ือให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมน้ำบังบ้านสร้าง
เม็ก เนื้อท่ี 5 ไร ่

500,000 500,000 500,000 500,000  ร้อยละ 100 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อน  หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กอง

ช่าง 

13 โครงการตำบลท่าลาด
เมืองสะอาด   

เพื่อให้ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็นสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตพื้นท่ีตำบล
ท่าลาด  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กอง

ช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
14 โครงการจดัซื้อถังขยะ  เพื่ออำนวยความสะดวก

แก่ประชาชน 
จำนวน  ๑๐๐๐ อัน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี

ความสะดวกร้อย
ละ80 

ประชาชนมีความ
สะดวก 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการจดัซื้อเครื่อง
พ่นยุง 

เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

1 เครื่อง 
 

70,000  70,000  - ประชาชนมี
ความสะดวกร้อย
ละ80 

ประชาชนมีความ
สะดวก 

สำนักงานปลัด 

16 โครงการจดัซื้อถังบรรจุ
น้ำแบบพลาสติก  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายและมีนำ้ใช้
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดบรรจุ  500 
ลิตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 - ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 

สำนักงานปลัด 

17 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สถานท่ีลอยกระทง 

เพื่อความสวยงาม บ้านท่าลาด 50,000 50,000 50,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 

18 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ปั่นไฟ 

เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆใน
หมู่บ้าน 

2 เครื่อง 50,000 50,000 50,000 - - ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ
80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนักงานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 
 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

19 โครงการปรบัปรงุอาคาร
เกบ็พสัดุภายในอบต.ท่า
ลาด   

เพื่อเพ่ือให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีราชการที่อยู่
ในความครอบครอง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าลาด  

-  400,000  - - - ร้อยละ 100 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อน   หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กอง

ช่าง 

20 โครงการปรบั
สภาพแวดลอ้มบรเิวณ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
บา้นสรา้งเมก็  หมู่ที ่ 6   

เพื่อเพ่ือให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบกิจกรรม
และพักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ -  200,000  - - - ร้อยละ 100 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดสูวยงาม 
สะอาด และเป็น
สถานท่ีประกอบ
กิจกรรมและ
พักผ่อน   หย่อนใจ 

สำนักงาน
ปลัด กอง

ช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
 
 

2561 
(บาท) 

 
 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อใหภู้มิทัศน์ดู
สวยงาม 

หมู่ที่ ๒     ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ชุมชนน่าอยู่ 

ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม 

กองช่าง 

22 เขื่อนกันพังริมน้ำบัง หลัง
วัดท่าเรไร หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ยาว ๒๐๐ เมตร     ๕๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับภูมิทัศนห์อปู่
ตาหมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ดู
สวยงาม 

ต่อเติมศาลาหอปูต่า   ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
 

2561 
(บาท) 

 
 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

24 โครงการปรับภูมิทัศน์หอปู่ตาหมู่
ที่ ๖ 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
ดูสวยงาม 

ต่อเติมศาลาหอปูต่า    ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

25 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต ร่างกาย โภชนาการ 
ทุกกลุ่มอายุ  
 

เพื่อเพ่ิม
ความรู้ให้กับ
ประชาชน 

ตำบลท่าลาด   ๓๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

26 โครงการจัดจ้างบุคลากรประจำ
หมู่บ้าน เพ่ือให้คำแนะนำ

 ตำบลท่าลาด   ๒๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย  
โภชนาการ สุขอนามัย  

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองคำบง หมู่
ที่ ๗ 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
ดูสวยงาม 

หมู่ที่ ๗    ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัร้อย
ละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

 
 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

28 โครงการสร้างรั่วรอบหมู่บ้าน 
เพ่ือความเป็นระเบียบใน
ชุมชนหมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ภูมิ
ทัศน์ดูสวยงาม 

หมู่ที่ 8     300,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 รวม   จำนวน 28  โครงการ 1520,000 3,770,000 1,340,000 1,240,000 5,590,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

 
 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 โครงการฝึกอบรม
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
เช่น ปั้นโอ่งเพื่อกักเก็บน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการ บริโภค 

จัดฝึกอบรมการปั้นโอ่ง
น้ำ จำนวน 8 หมู่บ้าน 

40,000 40,000    ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการบริโภค 

สำนักงาน
ปลัด 

2 ขุดลอกหนองคำบง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค 

ขนาดกว้าง 50 เมตร 
ยาว  200 เมตร   

100,000 100,000    ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค 

กองช่าง 
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3 ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
(คลองไสไ้ก่)  บ้านวังยาง 
หมู่ 5จากนายคำกอน  ธน
ผา ถึงนาอ้อมแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
ขนาดก้นคลองกว้าง 
0.30 ม. ยาว 1,000 ม. 

500,000 500,000    ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้เพื่อการอุปโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกเหมือง
หนองสะโนน้อยถึงคลอง
น้ำท่าลาด 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขุดลอกเหมืองยาว 
1,000 เมตร ลึก 50 
เมตร 

200,000 200,000    ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร 
อุปโภคและบรโิภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 เขื่อนกันพังริมน้ำบังหลัง
วัดท่าเรไรบ้านวังยาง ม.5 

ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ยาว 200 เมตร  
2,000,000 2,000,000 2,000,000  

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอร้อยละ80 

เพื่อความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
6 โครงการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู้
เกี่ยวกับงานเกษตร 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
รประจำตำบล 
จำนวน 1 ศูนย์ 

20,000 20,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

ประชาชนความรู้
ทางการเกษตร 

สำนักปลดั 
สนง.เกษตร
อำภอเรณู

นคร 
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7 โครงการส่งเสริมการผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อให้ความรู้ในการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย ์

8 หมู่บ้าน  50,000 50,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยใช้เอง 

สำนักงาน
ปลัด  

สนง.เกษตร
อำเภอเรณู

นคร 
8 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำก่ำให้มี

ความเจรญิและสวยงาม
ขึ้น 

8 หมู่บ้าน  100,000 100,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสวยงาม 

สำนักงาน
ปลัด  

9 จัดซื้อเครื่องบดอดัเมด็ปุ๋ย
อินทรีย์   

เพื่อให้ราษฎรประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคม ี

เครื่องบดอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ จำนวน 1 
เครื่อง 

200,000 200,000 - - - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยใช้เอง 

สำนักงาน
ปลัด  

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
10 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้

สารชีวภัณฑ์ 
เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
การผลิตและใช้สารชีว
ภัณฑ์ 

8 หมู่บ้าน 30,000 30,000    ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ80 

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการเกษตรได้ 

สำนักปลัด  
สนง.เกษตร

อำเภอเรณูนคร 
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11 โครงการขุดลอกคลองบริเวณข้าง
ลำน้ำก่ำถึงหน้าบ้านนายทะเนตร์   
จุลทอง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวก 

หมู่ 1  
บ้านท่าลาด 

200,000     ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อย
ละ80 

ครัวเรือนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการขยายคลองส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรแบบท่อฝังดินและหัว
จ่ายน้ำให้ท่ัวถึงต่อการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 2 
 
 

  200,000   ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอร้อย
ละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกห้วยเหมืองนาจาก
บ้านนางอ้อย  คำมีถึงหนองหญ้า
ป้อง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 1,4 
 

200,000     ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอร้อย
ละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งตาน้ำเพื่อ
การเกษตร นานางคำแวว  จันทร์
สด หน้าเถียงยายสวาด  จุลทอง 

 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 6 
 

50,000 - - -  ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอร้อย
ละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

 
15 โครงการขุดลอกเหมือง

สาธารณะจาก 
-ที่นานางเดือน  -นานาย
ประภาส  ธ.น.กิ  

-ที่นานายประภาส  ธ.น.กิ  
ถึงนานางประพิส  จันทร์
แดง   

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 8 
 

-ขนาดประมาณ
กว้าง   ๒ เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร  
ลึก ๕๐  ซม. 
-ขนาดประมาณ
กว้าง  ๑ เมตร  ยาว 
๔๐๐ เมตร ลึก ๕๐ 
ซม. 

400,000 - - -  ประชาชน
มีน้ำใช้
เพยีงพอ
ร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกหนอง   
สะโนน้อย   

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 8 
ขนาดประมาณกว้าง  

๓๐  เมตร  ยาว  
๓๐  เมตร  ลึก  ๓  

เมตร 

200,000 - - -  ประชาชน
มีน้ำใช้
เพียงพอ
ร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

17 โครงการขยายคลองส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร  จากนานาง
ทองทัย  ท่อนทอง  ถึงนา
นายล๊อ  ธ.น.กิ   

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 8 
ขนาดประมาณ
กว้าง   ๔๐ ซม.  
ยาว ๒๐๐  
เมตร 

200,000 - - -  ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอ
ร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการขดุลอกหว้ย
เหมอืงนา  บา้นโนนจนัทร ์ 
หมู่ที ่ 8  ช่วงทีน่า       
นางเหลยีง  จนัทรแ์ดง  ถงึ
ทีน่านายประภาส  ธนก ิ

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 8 
ขนาดกวา้ง  
1.00  เมตร  
ยาว  470  
เมตร  ลกึโดย
เฉลีย่  0.50  
เมตร 

30,000 - - -  ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอ
ร้อยละ80 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในการเกษตร และ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการส่งเสรมิและ
พฒันาการเลีย้งโคและ
กระบอื 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงโคและกระบือ 

ตำบลท่าลาด 20,000 30,000 30,000 30,000  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80 

ประชาชนความรู้
ทางการเกษตร 

สำนักปลดั 
สนง.เกษตรอำภ

อเรณูนคร 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

20 โครงการลอกเหมือง  หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หนองสะโนน้อยถึงถนนท่า
ลาด ผา่นหนองสะป้อง 

  ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ 
จากหนองสะโนน้อย ถึง ถนนสาย
ท่าลาด – วังยาง หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว 
๒,๕๐๐ เมตร ลึก ๓๐ 
เซนติเมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

๓,๐๐๐ เมตร จากลำน้ำก่ำ 
ถึงหนองสะโนน้อย 

   ๑,๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากท่ีนานายอิทธิพล ธ.น.ฮน 
จากน้ำก่ำ นานายลยั จาก
บ้านท่าลาดหมู่ที่ ๑ ถึงบ้าน
ลาดศรีชมภู หมู่ที่ ๒ 

   ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
 5.1   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

24 โครงการคลองน้ำเพื่อ
การเกษตร (คลองใส้ไก่) 
ภายในเขตหมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

แบบท่อผ่าครึ่ง ๔๐ X ๑๐ เมตร 
และท่อ PVC  ขนาด ๖ น้ิว X ๔ 
เมตร และหัวจา่ยน้ำ 

   ๓๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการลอกหนองสะโน 
– หนองไผ่หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ที่ ๒     ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

26 ขุดลอกเหมืองนาหมู่ท่ี  ๒ 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ท่ี ๒     200,000 การคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการขยายคลองส่งน้ำ 
(คลองใส้ไก่) หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากนานาย อวยชัย ไชยต้นเช้ือ ถงึ
นานางสงกา บัวชุม ประมาณ ๘๐๐ 
เมตร 
 

  ๘๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่   ๓  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
    ๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายคลองส่งน้ำ 
(คลองใส้ไก่) หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จากนานาย อวยชัย ไชยต้นเช้ือ ถงึ
นายชุน ธน.ก่ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว 
๘๐๐ เมตร 
 

  ๘๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่  ๖ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ความยาว ๘๐๐ เมตร จากนา อบต.
ประจวบ วงศ์ขวาหูม ถึง นานาง จิดา
ภา 

  ๓๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

30 โครงการคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ความยาว ๘๐๐ เมตร จากนา อบต.
ประจวบ วงศ์ขวาหูม ถึง นานาง จิดา
ภา 

   ๗๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกฝายบ่อ
แกหมู่ที่ ๖ 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายบ่อแกหมู่ที่ ๖ 
 

    ๕๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 



 

332 
 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่   ๓  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
    ๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

32 โครงการคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

จุดที่ ๑ ที่นานาย ศรญัญู ไชยผงผืน่ ถึงที่
นานายอาทิตย์ พ่อบำรุง ยาว ๑๔๘ เมตร 
ผ่านท่ีนานายวิชัย เรณู ให้ตดิตานำ้จุด 
จุดที่ ๑ ท่ีนานายวิชัย เรณ ู
จุดที่ ๒ ที่นานายอาทิตย์ พ่อบำรุง 
 

  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการติดตานำ้ที่นา หมู่
ที่ ๖ 
 
 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

หมู่ที่ ๖  ให้ติดตาน้ำท่ีนานางหลา เช้ือ
ใหญ่ 

  ๕๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการลงลูกรังภายใน
สร้างเม็ก หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ

หมู่ที่ ๗   ๕๐,๐๐๐   ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยร้อยละ 
๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่   ๓  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
    ๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 

2565 
(บาท) 

35 โครงการขยายคลองน้ำสาย
สร้างเม็ก ถึง โรงเรียนลาด
สว่างวิทยา หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
อุปโภคและบริโภค 

เริ่มสถานีสูบน้ำท่ี ๑ ของหมู่ท่ี ๗ ถึง
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 

    500,0
00 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการขยายท่อส่งน้ำ
เพื่อการเกษตร  ๓ จุด  
หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

จุดที่ ๑ นานาย อเนก ธ.น.สุข ต่อขึ้น
จากท่อเมรุเลย 
จุดที่ ๒ นานายสีอ่อน ยะตะโคตร ต่อ
ขึ้นจากท่อเมรุเลย 
จุดที่ ๓ นานายสิงห์ทอง อินรีย์ วาง
ท่อจากตาน้ำเดมิไปอีก ๓๒ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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37 โครงการวางท่อส่งน้ำ 
PVC เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
๘ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อส่งน้ำ ๖ นิ้ว ประตูปิด-เปดิ
น้ำ ขนาด ๔ น้ิว 

  ๑๕๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตคลองส่ง
น้ำเพื่อการเกษตร แบบท่อ 
PVC หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
ไว้ใช้อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ขนาด ๖ น้ิว พร้อมจ่ายน้ำ จากท่ีนา
นางสุธิสา บาลโคตรคณุถึงถนนสาย
หลัง ร.ร.ลาดสว่างวิทยา 

    ๑๐๐,
๐๐๐ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมคีวาม
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่   ๓  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการเกษตร 
    ๕.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อ
การเกษตร ภายใน 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

หมู่ที่ ๗    ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการขุดคลองส่งน้ำคลอง
ดิน หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร   ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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41 โครงการขุดลอกหนองบ่อแก
ตอนล่างเพื่อการเกษตร   
บ้านสร้างเม็ก  หมู่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก 

บ้านสร้างเม็ก  หมู่  6 - 200,000 - - - ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

กองช่าง 

42 โครงการติดตั้งประตูปดิ/เปิดน้ำ 
เพื่อการเกษตร หมู่ 7 
 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

จุดที่ ๑ นานาย อเนก ธ.น.สุข ต่อ
ขึ้นจากท่อเมรุเลย 
จุดที่ ๒ นานายสีอ่อน ยะตะโคตร 
ต่อขึ้นจากท่อเมรุเลย 
จุดที่ ๓ นานายสิงห์ทอง อินรีย์ วาง
ท่อจากตาน้ำเดมิไปอีก ๓๒ เมตร 

  ๕๐,๐๐๐   ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ ๘๐ 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 รวม   จำนวน 42  โครงการ 2,540,000 3,470,000 5,230,000 4,930,000 1,700,000  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

  
 

1 โครงการสนับสนุนการ
ประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้กับประชาชน 

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 50,000 - - - ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2 โครงการพัฒนา
ยกระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี
ตำบลท่าลาด 

50,000 50,000 - - - ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี
ตำบลท่าลาด 

200,000 200,000  - - ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการปลูกพืชผัก
ปลอดสารเคม ี

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ 7 10,000 10,000  - - ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความมั่นคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงโค-
กระบือ ในหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายไดเ้พียงพอแก่
การยังชีพ 

จัดซื้อโค-กระบือ 
ให้กับราษฎร หมู่ 
5 

50,000 50,000    ประชาชน
มีรายได้
ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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6 ส่งเสริมกลุม่ทอผ้า หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายไดเ้พียงพอแก่
การยังชีพ 

กลุ่มทอผ้า หมู่ 1 10,000 10,000 - -  ประชาชน
มีรายได้
ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ส่งเสริมกลุม่สตรี กลุม่
แม่บ้านทอผ้า กลุม่หมอน
ประดิษฐแ์ละส่งเสริมกลุม่
อาชีพอื่น ๆ ในเขตพื้นท่ี 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายไดเ้พียงพอแก่
การยังชีพ 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพ 
ในเขตพื้นท่ี หมู่ 6 

20,000 20,000 - -  ประชาชน
มีรายได้
ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 ส่งเสริมกลุม่อาชีพแปรรูป
เศษไม้และไมไ้ผ่ หมู่ 4 

เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพแปรรูป
เศษไม้และไมไ่ผ่ 
หมู่ 4 

40,000 40,000 - -  ประชาชน
มีรายได้
ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
 

2565 
(บาท) 
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9 ส่งเสริมกลุม่จักสาน  หมู่ที่ 
6 

เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้กับประชาชน 

กลุ่มจักสาร  หมู่ที่ 6 40,000 40,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ
หมู่บ้านเกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบล  
(OTOP) 

เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี
ตำบลท่าลาด 

20,000 20,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ
หมู่บ้านเกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 เพิ่มพูนทักษะการบรหิาร
จัดการทุนชุมชนเพื่อเป็น
กองทุนธรรมาภิบาล 

เพื่อสร้างทักษะให้กับ
ประชาชน 

กองทุนชุมชนทุก
กองทุน หมู่ 1-8 

20,000 20,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกองทุนชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปี 2558   

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านโนนสว่าง หมู่ 3 20,000 20,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ
หมู่บ้านเกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

 
13 อุดหนุนการจัดเก็บและบันทึก

ข้อมูลพัฒนาตำบล 
เพื่อการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลพัฒนาตำบล 

หมู่ 1-8 20,000 20,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

14 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์โค – 
กระบือพื้นบ้าน หมู่ 7 

เพื่อสร้างงานและรายได้
ให้กับประชาชน 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี
ตำบลท่าลาด 

20,000 20,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

15 โครงการสำรวจข้อมลูเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (จปฐ.) 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ตำบล 

จำนวน 8 หมู่บ้าน 
645 ครัวเรือน/
เล่มๆละ 3 บาท 

2,000 2,000    ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม
สำนักงาน
พัฒนา
ชุมชน 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

16 โครงการบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการ
การพัฒนาท้องถิ่น (จปฐ.) 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ตำบล 

จำนวน 8 หมู่บ้าน 
645 ครัวเรือน/
เล่มๆละ 2 บาท 

1,500 1,500    ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคมสำนักงาน
พัฒนาชุมชน 

17 โครงการกลุ่มผู้ผลิต หนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
(OTOP) 

เพื่อพัฒนาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 

กลุ่มอาชีพภายใน
ตำบลท่าลาด 

100,000 100,000    ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคมสำนักงาน
พัฒนาชุมชน 

18 ฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

อบรมอาชีพเสรมิแก่
ประชาชนผู้มรีายได้
น้อย 

50,000 50,000  50,000  ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมี
สามารถนำความรู้
ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได ้

สำนักงานปลัด  
สำนักงานเกษตร
อำเภอเรณูนคร 

19 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
อาชีพเสริม 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพเสริม 

ประชาชนผู้สนใจเข้ารับ
การอบรมและศึกษาดู
งาน 

50,000 50,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิด
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
       6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่  5 การรักษาความม่ันคงชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ฝึกอบรมและตั้งโรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มเกษตรกร
บ้านโนนสว่างหมู่ 3 

-  เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและเพื่อ
ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

-  จัดอบรมและจัดซื้อ
เครื่องผสมและเครื่อง
อัดเม็ด  วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบในการผลิตแก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา 

100,000 100,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

21 พัฒนาความรู้อาชีพตัดผม 
หมู่ 1 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

-  จัดฝกึอบรมการเรียน
ตัดผม 

10,000 10,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

22 ฝึกอบรมและจดัตั้งโรง
ผลิตปุ๋ยชีวภาพกลุม่
เกษตรกร   

-  เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและเพื่อ
ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

-  จัดอบรมและจัดซื้อ
เครื่องผสมและเครื่อง
อัดเม็ด  วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบในการผลิตแก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา 

100,000 100,000 - -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพหมู่บ้านเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

23 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

อบรมอาชีพเสรมิแก่
ประชาชนผู้มรีายได้
น้อย 

50,000 50,000 50,000 -  ประชาชนมี
รายได้ร้อยละ
100 

ประชาชนมีสามารถ
นำความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพสร้าง
รายได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

342 
 

 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 6.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการระบบอบแห้ง
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี 

สนับสนุน หมู่ที่ 3 200,000   200,000  ประชาชน
ได้รับการ
สนับสนุน 
ร้อยละ60 

ประชาชนได้รับ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื้นท่ี 

สำนักงาน
ปลัด 

25 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทอผ้า 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ
เสริม 

อบรมอาชีพเสริม
แก่ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย หมู่ 2 

50,000 50,000 50,000 -  ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ100 

ประชาชนมี
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

26 
 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต้นกกและ
ตะกร้าหวาย หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพเสริม 

หมู่ที่ 3    20,000  ประชาชนมี
รายได้ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมี
ความรู้ที่สามารถ
นำไปประกอบ
อาชีพได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนมที่   ๕ การรักษาความม่ันคงชายแดน 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
         6. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน 
    6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
 (บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ข้าว
ชุมชนบ้านท่าลาด หมู่
ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 

หมู่ที่ 4     300,000 ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ร้อยละ 80 

ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 
 

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพหมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เสริม 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน 

    100,000 ประชาชนมีรายได้
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
ความรู้ที่
สามารถนำไป
ประกอบอาชีพ
ได้ 

กองช่าง 

 รวม  จำนวน 28 โครงการ 1,283,500 1,083,500 100,000 270,000 400,000  
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