
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง  จังหวัดขอแก่น 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         1 
ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      16 
ส่วนที่   3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ        29 
ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล         99 
ภาคผนวก 
- รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทนำ 
 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะทั่วไปและประวัตคิวามเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
❖    ประวัติความเป็นมา 

ตำบลห้วยเตย เดิมขึ้นกับตำบลคำแมดและตำบลกระนวน  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีการ
แบ่งแยกบางส่วนของตำบลกระนวน  และตำบลคำแมดจึงทำให้เกิดตำบลห้วยเตยขึ้น  เมื่อ  พ.ศ. 2536  ตำบล
ห้วยเตย มีลักษณะภูมิประประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีลำห้วยสาธารณะ   
2  สาย ได้แก่ ลำห้วยเตย  ซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลห้วยเตย  และลำห้วยสายบาตร  ซึ่งกั้นระหว่างจังหวัด
ขอนแก่นกับจังหวัดมหาสารคาม  
❖    ข้อมูลทั่วไป   
ทำเลที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย   ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอซำสูง ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 
และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ    40  กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2152  ตัด
ผ่านทุกหมู่บ้าน  มีพ้ืนที่ประมาณ   36  ตารางกิโลเมตร  หรือมีเนื้อที่ประมาณ  22,500  ไร่  มีเขตการปกครอง  7  
หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลคำแมด 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน 

ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง 

❖   ภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน  เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำนาทำไร่ สภาพดิน

มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย   
 

❖    สังคมและการเมือง 
  สมาชิกสภา  อบต.  14  คน 
  เขตเลือกตั้ง  อบต.  7  เขต 
  หน่วยเลือกตั้ง  อบต.  7  หน่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน   6  คน 
  กำนัน    1  คน  
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❖ ตารางข้อมลูประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง 
หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน 

ผู้นำหมู่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1 ห้วยเตย 415 490 905 257 นายประเวช  วงฬ์ลา (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2 หัวฝาย 176 209 385 120 นายเจรญิ โพธิ์ศรี (ผู้ใหญ่บ้าน) 
3 โสกขาแก้ว 460 471 931 262 นายจำเนียร  กัสปะ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
4 สว่าง 261 248 509 169 นายสมาน  อาษาสนา (กำนัน) 
5 หลุบเลา 288 292 580 186 นายวีระศักดิ์  อุราเพ็ญ  (ผู้ใหญ่บา้น) 
6 ซำโอง 301 314 615 181 นายบุญถม  ชินพะวอ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
7 หนองขาม 255 234 489 140 นายสมชาย  ศรีกดุหล้า (ผู้ใหญ่บ้าน) 

รวม 2,156 2,258 4,414 1,315  
ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร์  ท่ีทำการปกครองอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น ณ เดือนตลุาคม   พ.ศ. 2562 

❖    การศึกษา 
โรงเรียนประถม     4 แห่ง 
โรงเรียนมัธยม(โรงเรียนขยายโอกาส)  1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน    7 แห่ง 
ศูนย์การเรียนชุมชน    1 แห่ง 

❖ สถาบันทางศาสนา 

วัด / สำนักสงฆ์   7  แห่ง 

❖ สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1  แห่ง 
 
❖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานีตำรวจ   -  แห่ง 
ศูนย์  อปพร.   1  แห่ง 
ตู้ยามตำรวจ   1  แห่ง 

❖ คมนาคม 
  ถนนลูกรัง/ดิน   135  สาย 

ถนนลาดยาง   1  สาย 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  74  สาย 
  สะพานข้ามลำห้วย  2  แห่ง 

❖ ทรัพยากรน้ำ 
ลำห้วย    2  สาย 
บึง / หนอง   23  แห่ง 
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❖ ทรัพยากรดิน 
  พ้ืนที่ทำนา   10,600  ไร่ 
  พ้ืนที่ทำไร่   10,638  ไร่ 
  พ้ืนที่ทำสวน/พืชผัก  90  ไร่ 
  พ้ืนทีส่าธารณประโยชน์  1,172  ไร่ 

❖ ทรัพยากรป่าไม้ 
  ที่ป่าสาธารณประโยชน์  6  แห่ง 
 
❖ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในพื้นท่ีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลห้วยเตยและของชาวอีสาน  และมีส่วนช่วยในการยึด
เหนี่ยวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  โดยสามารถอธิบายได้  ดังนี้ 

ฮีตสิบสอง  มาจากคำสองคำได้แก่ ฮีต คือคำว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี 
ความประพฤติที่ดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีท่ีประชาชนในภาค
อีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เก่ียวกับเรื่องผีและ
พิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยมีธรรมเนียมเป็นประจำในแต่ละเดือน  ดังนี้ 

 เดือนอ้าย - บุญเข้ากรรม 
 เดือนยี่ - บุญคูณลาน 
 เดือนสาม - บุญข้าวจี่ 
 เดือนสี่ - บุญพระเวส 
 เดือนห้า - บุญสงกรานต์ 
 เดือนหก - บุญบั้งไฟ 
 เดือนเจ็ด - บุญซำฮะ 
 เดือนแปด - บุญเข้าพรรษา 
 เดือนเก้า - บุญข้าวประดับดิน 
 เดือนสิบ - บุญข้าวสาก 
 เดือนสิบเอ็ด - บุญออกพรรษา 
 เดือนสิบสอง - บุญกฐิน 
 คองสิบสี่   หมายถึงคองธรรม  14  อย่างซึ่งเป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช้ปฏิบัติระหว่างกันของ
ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองพระสงฆ์และระหว่างบุคคลทั่วไปเพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองและการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%99
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แผนที่ตำบลห้วยเตย 
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หมู่ที่  1   บ้านห้วยเตย 

แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านห้วยเตย  หมู่ที่  1  ตำบลห้วยเตย     อำเภอซำสูง  จังหวดัขอนแก่น 
 

                   . 1

       
    

N

S

EW

28    61

26

105203

30

140
23

172

196

166 29

34

118

153

32

84

78

    
    

86
161110

46

116

139

18 146

37

14

188

138/17

135/1

130 10

141

49

11 1912116713 83

119

16

3 142

22

109

4

38

8

15

164

1767

138

52

18125

43 95 111

40

127

36

27

113

150 137/1 75 125145

170
167 73

150 107

47

77

71
124 74 137 55 69

486580 50

82

6

129

9

63

103

1

98

44

11592

68

13579
160

91

5853

62

64

97
134

126

179

157129

128163

204

148 201

59 183

162

174 76 131/1184

171

149

190 56170 186

93

54

139/1

89 132

132

101 21

133

187

41

100

94

197

106

   
  
   

   
  
  
 

        

235

151

155

87

143

123

25191

169

173

99136/1178

90193

82

42 165
        

1
2

1
8

9

168
66 189

        .

          

  

   
    

  
   
   
  
  

   
  
    
  
 

  
  

 
  
 .

177

136

117

12

104

45192
194

122

20 24

180 182

70

88
185

81

133/1
158

154

144

           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-7- 
 

หมู่ที่  2  บ้านหัวฝาย 
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านหัวฝาย หมู่ที่  2  ตำบลหว้ยเตย     อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 
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หมู่ที่  3   บ้านโสกขาแกว้ 

แผนที่หมู่บ้านโสกขาแก้ว  หมู่ที่  3  ตำบลหว้ยเตย     อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 
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หมู่ที่  4  บ้านสว่าง 
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านสว่าง หมู่ที่  4  ตำบลห้วยเตย     อำเภอซำสูง  จงัหวัดขอนแก่น 
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          หมู่ที่  5  บ้านหลุบเลา 
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านหลุบเลา หมู่ที่  5  ตำบลห้วยเตย     อำเภอซำสูง  จังหวดัขอนแก่น 
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หมู่ที่  6   บ้านซำโอง 
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านซำโอง หมู่ที ่ 6  ตำบลหว้ยเตย     อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 
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หมู่ที่  7    บ้านหนองขาม 
แผนที่แสดงเขตที่ตั้งบ้านหนองขาม หมู่ที ่ 7  ตำบลห้วยเตย     อำเภอซำสงู  จังหวัดขอนแก่น 
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คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ตำแหน่ง 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

 
 

นายอภัยโพธิ์ศรี 
นายสำราญ  โพธิ์ศรี 
นายบุญถม  มงคุณคำซาว 
นางศรีประภัย  จำปาบุรี 
นายบัญญัติ  โพธิ์ศรี 
นายเอีย  ขุนลาด 
นายทวี  บุญเกลี้ยง 
นางพิกุล  คัดถาวร 
นายวิรัตน์    มุ่งหมาย 
นายบำรุง   โพธิ์ศรี 
นางรัดดาวรรณ์อาษาสนา 
นายเกรียงศักดิ์   ภูคำวงค์ 
นายทองคำ      เอกตาแสง 
นายบัวศรี  โพธิ์ศรี 

6 
1 
5 
7 
6 
5 
1 
1 
2 
4 
5 
5 
6 
7 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
เลขา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย    
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
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❖ ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

1) จำนวนบุคลากร 
ปลัด/รองปลัด     2 คน 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  9 คน 
  กองช่าง      2 คน 
  กองคลัง      4 คน 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  - คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป    3 คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    7 คน 

 
2) ระดับการศึกษาบุคลากร  (รวมลูกจ้าง/พนักงานจ้าง) 

ประถมศึกษา     1 คน 
มัธยม/อาชีวะ     2 คน 
อนุปริญญา     3 คน 
ปริญญาตรี     17 คน 
สูงกว่าปริญญาตรี    4 คน 

 
➢ โครงสร้างอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
❖ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

• การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลห้วยเตย  ที่สำคัญๆและสามารถส่งเสริมเพ่ือเป็นอาชีพกับคนใน
ชุมชนได้  มีดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านห้วยเตย 
- กลุ่มทอผ้าไหม  สมาชิกเลี้ยงไหมละทำการทอผ้าไหมเพ่ือใช้สอยและจำหน่าย 
- กลุ่มปลูกผัก  สมาชิกปลูกพืชผักไว้จำหน่ายในชุมชนและบริโภคในครอบครัว 

           นายก  อบต. 

         รองนายก  อบต. 

     สำนักงานปลัดฯ 

           ปลัด  อบต. 

กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ 
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     หมู่ที่   3  บ้านโสกขาแก้ว 

- กลุ่มจักสาน  สมาชิกจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน  ของตกแต่งบ้านจากวัสดุต่างๆ  เช่นไม้ไผ่  ปอ  ป่าน 
หมู่ที่  4   บ้านสว่าง  หมุ่ที่  6  บ้านซำโอง 

- กลุ่มเย็บผ้า  สมาชิกเย็บผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน 
- กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  สมาชิกในกลุ่มเน้นการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  เพ่ือจำหน่าย โดย

มีตลาดรองรับคือ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต  และตลาดในชุมชน  ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ  ผักซำสูง 
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ส่วนที่  2 
❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
 
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  มีอยู่ด้วยกัน  6  ด้านดังนี้ 
1.ด้านความม่ันคง 
(1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
(2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม  
(3)  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล  
(4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7)  การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
 
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนา SMEs สู่สากล  
(4)  การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ  
(5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัยและพัฒนา  
(6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
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3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1)  สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2)  วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ  
(3)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6)  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึง 
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เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ังคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2564)  
เป้าหมาย  ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง 
1. บริหารจัดการนาให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
3.  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
5.  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
6.  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
โครงการสำคัญ  
➢ โครงการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
➢ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี  
➢ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
➢ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
➢ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2564 
 

วิสัยทัศน์  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 

 

พันธกิจ   
 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 

2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

เป้าประสงค์รวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 4. เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลห้วยเตย  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.  2561-2564 )   เป็นการพิจารณาล่วงหน้าเพ่ือกำหนดว่าในอนาคตภายในสามปีถัดจากนี้   องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตยจะพัฒนาไปในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาแน่นอนตรวจสอบได้  
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 
➢ วิสัยทัศน์ (VISION) 

        “ห้วยเตยชุมชนน่าอยู่  ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน” 
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➢ พันธกิจ(MISION) 

 1)   ส่งเสริม  และสนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  การ
สาธารณสุข  การกีฬา  การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
         2)   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนในการเพ่ิมทักษะอาชีพ  และการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         3)   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
        4)   พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน  การบริการ การท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได ้
        5)   พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล  
และเกิดประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

        6)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความทันสมัย  เพ่ือการบริหารงานและการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกข้ันตอน 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
1) ส่งเสริมทักษะของคนในชุมชนให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและม่ันคง 
3) เพ่ือพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน 
4) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอันพึงปรารถนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
6) เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7) เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
เป้าหมาย 

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับครอบคลุมทุก
ช่วงอายุการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผสมผสานการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่
ดีแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการแพทย์แผนไทย  
ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรค การกีฬาและนันทนาการ   การสวัสดิการ  การส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   
กลยุทธ์   

1) การส่งเสริมการศึกษา   กีฬาและนันทนาการ 
2) ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่นด้วยมิติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
3) ส่งเสริมมาตรฐานการสาธารณสุขการแพทย์และสวัสดิการ 
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แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้
ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  แก่เด็กและเยาวชน 
3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 
4. พัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการดูลุขภาพของตนอง  ครอบครัวและชุมชน 
5. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนประชากรที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบในระดับท่ีสูงขึ้น  เพ่ิมมากขึ้น 
2) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามเพ่ิมมากข้ึน 
3) จำนวนผู้เข้ารับการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนลดลง 
4) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ิมมากขึ้น 
5) จำนวนปัญหาสังคมที่มีต้นเหตุมาจากเยาวชนลดลง 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนา ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบคมนาคม  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งเพ่ือให้
ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 
 
กลยุทธ์   

1) พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค 
2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิ่น 
3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค 
2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิน่ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่ย้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ตัวช้ีวัด 

1) โครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิ่น 
3) จำนวนประชากรผู้ติดยาเสพติดลดลง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป้าหมาย 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ให้มีคุณภาพที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาการเกษตร  การอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวและ
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 
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กลยุทธ์   

1) พัฒนาการเกษตรและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรแผนใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) จำนวนสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น 
3) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงขึ้น 

 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนการจัดการ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  และยั่งยืนมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและดินเพ่ือป้องกันการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

กลยุทธ์   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการเพื่ออนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
3. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการเชิงพื้นที่ 
4. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนประชากรที่ร่วมโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) พ้ืนที่ตัดไม้ทำลายป่า  และการเผาทำลายป่าลดลง 
3) จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4) ชุมชนมีที่การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีที่ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน 

 
5. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม มี

การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์กรให้มีความรู้ความชำนาญและทันสมัยพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุกขั้นตอน  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรและ 
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บุคลากรให้มีขีดความสามารถในการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์   

1) การบริหารจัดการภาครัฐการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน และพัฒนาเทคโนโลยี 
2) การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์กรความรู้ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการ 
3. การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
4) ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึน้ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ห้วยเตยชุมชนน่าอยู่  ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลห้วยเตย 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินชวีิต
และ 

การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเช่ือมโยง
โอกาสจากกลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ำโขง 

การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ศักยภาพเมือง
พลเมือง 

การพัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถทางการ

แข่งขัน 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
คุณภาพคนและ

สังคม 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ การสร้างเสริมทุนทาง

สังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจฃุมฃน  
เพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การเสริมสร้าง
สุขภาพภาวะ 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

การบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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❖ ผลการวิเคราะห์องค์กร 
เป็นการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะ

แวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่นรวมถึงการวิเคราะห์  ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า  ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพ
อยู่ในจุดไหน  สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์  
SWOT    ได้แก่  
จุดแข็ง   (Strength  : s) 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงานสูง 
2. มีอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ท่ีเพียงพอ ในการปฏิบัติงาน 
3. มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 
4. มีที่ทำการอยู่ติดถนนสายหลักทำให้การติดต่อประสานงานต่างๆสะดวกรวดเร็ว 
5. สมาชิกกลุ่มอาชีพให้ความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพต่างๆ 
6. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ

พัฒนาด้านอ่ืนๆตามมา 
7. ในพ้ืนที่มีทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะกับการเกษตร 
8. มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
9. มีแหล่งน้ำใต้ดินเป็นบริเวณกว้าง 
10. วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนมีความเข้มแข็งเก่ียวข้องกับการดำรงชีวิต 
11. ประชาชนมีความผูกพันกับประเพณีท้องถิ่น 
12. มีกลุ่มตัวแทนเยาวชนที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จุดอ่อน (Weak : w) 
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  เป็นปัจจุบันและมีความครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์

สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้าอยู่มาก 
2. ปริมาณงานที่มีมาก  ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานเชิงรุก 
3. บุคลากรบางคนยังขาดความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ  ไม่เอาใจใส่ต่องานและไม่มี

จิตสำนึกในการให้บริการ 
4. การประสานงานการทำงานภายในตำบลยังขาดความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งกับผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ 
5. ประชาชนยังขาดการร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
6. กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ 
7. กฎหมู่บ้านยังมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอ 
8. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน 
9. การบุกรุกที่สาธารณะเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนบริเวณใกล้เคียงทำให้ผืนป่าลดลง 
10. เด็กรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. ปัญหาดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเนื่องจากขาดความรู้ด้านการบำรุงรักษาดินของ

เกษตรกร 
 
 
 



 

-26- 
 โอกาส (Opportunity : o) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ทั้งในเรื่องของงบประมาณ  วิทยาการต่าง 
ๆ  อย่างต่อเนื่อง  เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2. มีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขต
อำเภอเมืองฯและเขตจังหวัดฯ ช่วยให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

4. นโยบายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของชาติ และของจังหวัดขอนแก่น ทำให้การ

แก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็ว 
6. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำ 
7. นโยบายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
8. ภารกิจถ่ายโอนได้มอบอำนาจในการดำเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. นโยบายรัฐบาลเร่งยกระดับสินค้าทางการเกษตร  ผลักดันราคาขายสินค้าเกษตรในราคาที่

สูง ช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
10.  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นได้เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการ

ฟ้ืนฟ ู
11.  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น 

 
อุปสรรค (Threat : t) 

1. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย  โดยเฉพาะระดับประเทศ  ทำให้เกิดความสับสนในการ
ดำเนินงาน 

2. นโยบายการพัฒนาในระดับจังหวัด ยังไม่เอ้ือและสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
3. การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่ครบถ้วน  ชัดเจน  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบผันผวนไม่แน่นอนยากต่อการคาดการณ์ทำให้การทำ

การเกษตรได้ผลผลิตที่ต่ำลง 
5. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน 
6. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบผันผวนไม่แน่นอนยากต่อพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างน้อย 
8. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ 
9. วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมเข้ามามีบทบาทในกลุ่มวัยรุ่น 
10. สื่อการนำเสนอข่าวสารต่างๆมีหลายช่องทาง ทำให้การรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมีอย่าง

แพร่หลาย 
 
 
 
 
 

 



 

 
-27- 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  ได้จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี  โดยได้คำนึงถึงนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  
แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนชุมชน  ในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  ในแผนพัฒนาตำบลสามปี  และการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยึดหลักดังนี้ 

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา 
4) การายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
5) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ทำการ 
7) ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องของประชาชน 
9) ประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
❖ ปัญหาที่พบอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี  มีจำนวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับ
ความสามารถในการดำเนินการได้จริงโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีค่อนข้างจำกัด 
2. บางโครงการไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
3.  ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการที่จำเป็น 
4.  งบประมาณท่ีจำกัดในการปฏิบัติงาน 
5.ไม่มีการนำโครงการในแผนสามปี (2558-2560) มาดำเนินการ  โดยส่วนมากจะทำการเพ่ิมแผนเพ่ิมเติม
ขึ้นมาใหม่  เพื่อดำเนินการ  ทำให้โครงการที่อยู่ในแผนเดิมตกไป 
 
❖ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดทำแผนครั้งต่อไปไม่ควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมมากเกินความสามารถที่จะดำเนินงานได้
ภายใน 1 ปีและควรกำหนดตามโครงการโดยคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่เฉพาะใน  1  ปี 
2. ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสามปีนั้น  ถ้ายุทธศาสตร์ใดไม่จำเป็นหรือสภาพพ้ืนที่ไม่
สามารถทำได้ให้ตัดออก 
3. ในการดำเนินงานควรพัฒนาและให้ความสำคัญให้ครบทุกโครงการ  เพราะทุกโครงการมีความสำคัญต่อ
ประชาชน 
4.  ในการกำหนดโครงการที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการอำนวยการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการศึกษาข้อมูลเป็นพิเศษ 
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5.  ผู้บริหารทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้เข้าใจในเรื่องการเสนอโครงการที่
จะบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามปี  ให้เรียงลำดับความสำคัญและให้ผู้บริหารพิจารณา
คัดเลือกโครงการตามงบประมาณท่ีมีอยู่เพ่ือประสานกับประชาชนต่อไป 
6. ผู้บริหารควรเน้นความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมมากขึ้น  โดยอาจลดจำนวน
โครงการในยุทธศาสตร์ที่มากให้ลดลง  เนื่องจากเป็นการพัฒนาคนซึ่งการพัฒนาคนให้ดีจะส่งผลให้การ
พัฒนาด้านต่างๆ  ง่ายขึ้น 
7.  ควรมีการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่แต่ละหมู่บ้านเสนอเข้ามาเพ่ือให้ได้โครงการที่จำเป็น
มากที่สุดตามลำดับ  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการปฏิบัติได้จริงทุก
โครงการ  และคุ้มค่ากับงบประมาณ 
8. บางโครงการที่มีการจัดทำทุกปี  หากสามารถเว้นช่วงการดำเนินการได้  ควรมีการพิจารณาใหม่ 
9.  โครงการที่จะดำเนินการใหม่นอกเหนือจากที่บรรจุในข้อบัญญัติ  ควรพิจารณาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะทำ
โครงการใหม่ขึ้นมา  (นอกเหนือจากมีความจำเป็นเร่งด่วน) เนื่องจากโครงการที่บรรจุในแผนนั้น  ล้วนแล้วแต่เป็น
โครงการที่ได้สำรวจความต้องการของชุมชนมาก่อนแล้ว 
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ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

การคึกษา 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 
การบริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง -สำนักปลัด 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและ
ชุมชน  

กองช่าง -สำนักปลัด 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

การรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

การบริการชุมชน
และสังคม 

การเกษตร สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การบริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและ
ชุมชน 

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

5 ยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป
  

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

บริหารทั่วไป การศึกษา กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

-บริหารทั่วไป 

-การบริการชุมชน
และสังคม 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง -สำนักปลัด 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

การดำเนินการอ่ืนๆ งบกลาง สำนักปลัด -กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-กองคลัง 

-กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์     
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.  2561-2565 ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 
       

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565   รวม  5  ปี   
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
3 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 

140,000 
 

 
 

14 
9 
 

11 
 

12 
 

 
 

1,890,510 
120,000 

 
290,000 

 
997,000 

 
 

14 
9 
 

11 
 

11 
 

 
 

1,890,510 
120,000 

 
290,000 

 
948,000 

 
 

14 
9 
 

11 
 

11 
 

 
 

1,890,510 
120,000 

 
290,000 

 
948,000 

 
 

42 
27 
 

33 
 

37 
 
 

 
 

5,671,530 
360,000 

 
870,000 

 
2,705,000 

รวม - - 3 140,000 46 3,297,510 45 3,248,510 45 3,248,510 139 9,934,530 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
- 
4 
 
- 

 

 
 
- 
- 

1,239,000 
 
- 

 
 
1 
7 
36 
 
2 

 
 

80,000 
950,500 

7,086,000 
 

80,000 

 
 
2 
8 
44 
 
2 

 
 

130,000 
1,070,500 

14,916,300 
 

80,000 

 
 
- 
7 
33 
 
2 

 
 

- 
950,500 

10,327,000 
 

80,000 

 
 
3 
22 
117 

 
6 

 
 

210,000 
2,971,500 

33,568,300 
 

240,000 

รวม - - 4 1,239,000 46 8,196,500 56 16,196,800 42 11,357,500 148 36,989,800 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.  2561-2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

       
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565   รวม  5  ปี   

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมขน 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
5 
 
 

 
 

180,000 

 
 
3 

 
 

160,000 

 
 
2 

 
 

150,000 

 
 

10 

 
 

490,000 

รวม - - - - 5 180,000 3 160,000 2 150,000 10 490,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
2 
3 

 
 
 

190,000 
3,988,000 

 
 
 
2 
4 

 
 
 

190,000 
5,888,000 

 
 
 
2 
1 

 
 
 

190,000 
288,000 

 
 
 
6 
8 

 
 
 

570,000 
10,164,000 

 

รวม - - - - 5 4,178,000 6 6,078,000 3 478,000 14 10,734,000 

 
 
 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.  2561-2565 ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

       
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565   รวม  5  ปี   

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5พัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
1.5 แผนงานงบกลาง 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
8 
2 
 
2 
2 
 
5 

 
 

1,255,000 
431,000 

 
21,600 
205,000 

 
10,689,000 

 
 
4 
- 
 
2 
1 
 
5 

 
 

308,.000 
- 
 

21,600 
5,000 

 
11,189,000 

 
 
4 
- 
 
- 
1 
 
5 

 
 

308,000 
- 
 
- 

5,000 
 

11,189,000 

 
 

16 
2 
 
4 
4 
 

15 

 
 

1,871,000 
431,000 

 
43,200 
215,000 

 
33,067,000 

รวม - - - - 19 12,601,600 12 11,523,600 10 11,502,000 41 35,627,200 

รวม - - 7 1,379,000 121 28,453,610 122 37,242,910 102 26,772,010 352 93,694,530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.01 
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➢ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนงาน การคึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวา่ง
โครงการจัดอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านสว่าง จำนวน  50  
คน  

- - 200,000 200,000 200,000 จำนวน 50  คน/ป ี เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 
 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเลา
โครงการจัดอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านหลุบเลา  จำนวน  
44  คน 

- - 176,000 176,000 176,000 จำนวน 44  คน/ป ี เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหว้ยเตย
โครงการจัดอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยเตย  จำนวน  
52  คน 

- - 208,000 208,000 208,000 จำนวน 52 
 คน/ปี 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

   แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนงาน การคึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
โครงการจัดอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
กุงดิ่ง  จำนวน  89  
คน 

- - 356,000 356,000 356,000 จำนวน 89  คน/ป ี เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

โรงเรียนในพื้นที่  
 4  แห่ง 

- - 519,500 
 

519,500 
 

519,500 
 

จำนวน  235  คน 
 

เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสติปัญญาที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

6 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เด็กปฐมวัย  ท้องถิ่นไทย   
ผ่านการเล่น   

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด.  
37  คน 

- - 15,000 15,000 15,000 สนามเด็กเล่น เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสติปัญญาที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือ
สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา 

เพื่อช่วยเตรียมความ
พร้อมของเด็กที่จะรับเด็ก
เข้าเรียนในขั้นต่อไป 
 

เด็กเล็กใน ศพด.  
37  คน 

- - 62,900 
 
 
 

62,900 62,900 วัสดุการศึกษา เด็กมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาในวัยต่อไป 
 
 

กองการศึกษาฯ 

   แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนงาน การคึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน   
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด.  
37  คน 

- - 7,400 7,400 7,400 ตลอดปีงบประมาณ เด็กมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาในวัยต่อไป 
 
 

กองการศึกษาฯ 

9 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน   
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด.  
37  คน 

- - 11,100 11,100 11,100 ตลอดปีงบประมาณ เด็กมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาในวัยต่อไป 
 
 

กองการศึกษาฯ 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด.  
37  คน 

- - 15,910 15,910 15,910 ตลอดปีงบประมาณ เด็กมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาในวัยต่อไป 
 
 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-37- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนงาน การคึกษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน   
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและสติปัญญา
แก่เด็ก 

เด็กเล็กใน ศพด.  37  
คน 

- - 7,400 7,400 7,400 ตลอดปีงบประมาณ เด็กมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาในวัยต่อไป 
 
 

กองการศึกษาฯ 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
ห้วยเตย   

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 
 

เด็กเล็กใน ศพด. 37  
คน 

- - 181,300 
 

 

181,300 
 

 

181,300 
 

 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอและครบถว้น 
 

กองการศึกษาฯ 

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหว้ยเตย 
 
 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถว้น 

เด็กเล็กใน ศพด.  
จำนวน  37 คน 

- - 100,000 100,000 
 

100,000 
 

จำนวน 37 คน/ปี 
 

เด็กเล็กได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอและครบถว้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-38- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
แผนงาน การคึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- - 30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
จำนวนเด็กในพื้นที ่

เด็กได้ทำกิจกรรม
ร่วมกันและสามารถ  
เสริมสร้างพัฒนาการ
ให้กับเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

 
-39- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2 พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 
 

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อจัดกิจกรรมแสดงออก
ถึงความรักและ
ความสำคัญของผู้สูงอายุ
และสืบทอดประเพณีอันดี
งาม 
 

ผู้สูงอายุในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90  ของ
จำนวนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 

ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน และลูกหลาน
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของผู้สูงอายุและร่วมสบื
ทอดประเพณีอันดีงาม 
 

กองการศึกษาฯ 

2 
 
 

 

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก  บ้านหว้ยเตย  หมู่ที ่ 1 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่
บ้านห้วยเตย 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามและมีความสามัคคี
กันในชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบุญ
เดือนหก  บ้านหวัฝาย  หมู่ที่  2 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่
บ้านหัวฝาย 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามและมีความสามัคคี
กันในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

   แบบ  ผ.02 



 

-40- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2 พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบุญ
เดือนหก  บ้านโสกขาแก้ว       
หมู่ที่  3 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่
บ้านโสกขาแกว้ 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามและมีความสามัคคี
กันในชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบุญ
เดือนหก  บ้านสวา่ง  หมู่ที ่ 4 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่
บ้านสว่าง 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามและมีความสามัคคี
กันในชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบุญ
เดือนหก  บ้านหลุบเลา  หมู่ที ่ 5 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่
บ้านหลุบเลา 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
ส่งเสริมประเพณีอันดี
งามและมีความสามัคคี
กันในชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

 

   แบบ  ผ.02 



 

-41- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2 พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก บา้นซำโอง  หมู่ที่  6 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรใน
พื้นที่บ้านซำ

โอง 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำกิจกรรม
ร่วมกัน ส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามและมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน 
 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญ
เดือนหก  บ้านหนองขาม       
หมู่ที่  7 
 
 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรใน
พื้นที่บ้าน
หนองขาม 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำกิจกรรม
ร่วมกัน ส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามและมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง  

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรใน
พื้นที่ 

บ้านห้วยเตย 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำกิจกรรม
ร่วมกัน ส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามและมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดฟังธรรม
และถวายเทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนในท้องถิ่น 
 

ราษฎรใน
พื้นที่ 

บ้านห้วยเตย 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90  ของ
ประชากรในหมู่บา้น
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนร่วมทำกิจกรรม
ร่วมกัน ส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามและมีความสามัคคีกัน
ในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

   แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2 พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 
 

เพื่อสนับสนุนภารกจิของ
เหล่ากาชาด 

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

- - 20,000 20,000 20,000 จำนวน   
  1  ครั้ง/ป ี

ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 

สำนักงานปลัดฯ 

2 อุดหนุนอำเภอซำสูง โครงการ
แผ่นดินพระเจ้าใหญ่  รวมใจของ
ดีอำเภอซำสูง   

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
จิตสำนึกรักบา้นเกิดของ
ชาวอำเภอซำสูง 
 

สร้างเอกลักษ์ของ
อำเภอซำสูงให้เป็นที่
รู้จักสืบไป 

- - 50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 

ประชาชนอำเภอซำสูงมี
ความสามัคคีกันในการ
ร่วมสืบสานของดีใน
ชุมชนของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ประชาชนทั่วไป - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  ของ
ประชากรในหมู่บา้น

เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนอำเภอซำสูงมี
ความสามัคคีจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 

แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงาน สาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
2-5 ปี ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยเตย  

เพื่อให้เด็กเล็กในศพด.มี
พัฒนาการสมวยั 

เด็กเล็กของ ศพด. - - 18,000 18,000 18,000 เด็กเด็กใน ศพด.  เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

กองการศึกษาฯ 

2 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย  

เพื่อให้เด็กเล็กในศพด.มี
สุขภาพชอ่งปากที่ด ี

เด็กเล็ก จำนวน 
40  คน 

- - 7,000 7,000 7,000 จำนวน 40 คน/ปี 
 

 

เด็กเล็กมีสุขภาพชอ่ง
ปากที่ด ี

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อลดปริมาณชยะใน
ชุมชนให้น้อยลง 

หมู่ที่  1-7 - - 80,000 80,000 80,000 ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้น 
 

สำนักงานปลัดฯ 

  
 
 

   แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงาน สาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่
และเด็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยหญิงตั้งครรภ์  
หญิงให้นมบุตรและทารก
ให้มีความรู้ด้านโภชนาการ
อาหารที่เหมาะสมถูกตอ้ง 
 

หญิงตั้งครรภ์รวมทั้ง
หญิงให้นมบุตรและ
ทารกในชุมชน 

- 49,000 49,000 - - ร้อยละ 100 ของ
หญิงตั้งครรภ์รวมทั้ง
หญิงให้นมบุตรและ
ทารกในชุมชนได้รับ
ความรู้ 

หญิงตั้งครรภ์รวมทั้ง
หญิงให้นมบุตรและ
ทารกในชุมชนได้รับ
ความรู้ด้านโภชนาการ
อาหารที่เหมาะสม
ถูกต้อง 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนเพียงพอ 
 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- 42,000 - - - ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับสารไอโอดีนที่
เพียงพอ 

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

6 โครงการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการทาง
การแพทย์ให้แกป่ระชาชน
ได้อย่าง  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- - 567,000 567,000 567,000 ร้อยละ 100  ของ
ผูป้่วยได้รับการ
บริการ 

ประชาชนได้รับการ
บริการทางการแพทย์
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนักงานปลัดฯ 

 

   แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงาน สาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์   อัคราชกุมาร ี

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้
ในชุมชน 

สุนัขและแมวในพื้นที ่ - - 27,000 27,000 27,000 ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
ในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง 

สำนักงานปลัดฯ 
 

8 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนา
และบำรุงสงเคราะห์สตรี มารดา 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้
พิการ ดา้นการสาธารณสุข และ
การบรรเทาสาธารณภัย ของ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 

เพื่อพัฒนาและบำรุง
สงเคราะห์สตรี มารดา 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ ด้านการ
สาธารณสุข และการ
บรรเทาสาธารณภยั 

หมู่ที่  1-7 - - 20,000 20,000 20,000 ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนดี
ขึ้น 

สวัสดิภาพของสตรี 
มารดา เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการใน
ชุมชนดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 
 

9 อุดหนุนอำเภอซำสูง โครงการ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยโรคเอดส์และติด
เช้ือ HIVอำเภอซำสูง  

เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และติดเชื้อ HIV 
 
 

ช่วยเหลือผู้ปว่ยโรค
เอดส์และติดเชื้อ HIV 
 

- - 30,000 
 
 
 

30,000 30,000 จำนวน 
1  ครั้ง/ปี 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และติด
เช้ือ HIV ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

แบบ  ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

แผนงาน สาธารณสุข 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีนในครัวเรือน 

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนเพียงพอ 
 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- - 56,000 56,000 56,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับสารไอโอดีนที่
เพียงพอ 

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนที่เพียงพอ 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราชประสงค์ 

เพื่ออบรมความรู้ให้กบั
หมอหมู่บ้าน 

หมอหมู่บ้านในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- 49,000 56,000 56,000 56,000 ร้อยละ 100 ของ
หมอหมู่บ้านได้รับ
การอบรม 

หมอหมู่บ้านสามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้บริการ
ประชาชน 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการสุขาภบิาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

เพื่อรักษาสุขอนามัยใน
ดรงเรียนและชุมชน 

ชุมชนมีสุขอนามัยที่
สะอาด 

- - 49,000 49,000 49,000 โรงเรียนและชุมชนมี
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 

สำนักงานปลัดฯ 
 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่  1-7 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

ประชาชนห่างไกลจากสาร
เสพติด 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ตำบลห้วยเตย 

- - 35,000 35,000 35,000 ประชาชนในพื้นที่ติด
สารเสพติดลดลง 

ประชาชนในชุมชน
ห่างไกลจากสารเสพติด 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

แบบ  ผ.02 



 

-47- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะการดูสุขภาพของตนอง  ครอบครัวและชุมชน  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน 
 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
ห้วยเตย 

- - 100,000 100,000 
 

100,000 
 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

สำนักงานปลัดฯ 

2 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส บา้น
ห้วยเตย  หมู่ที ่1 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  1 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

3 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส       
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  2 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

4 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส       
บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  3 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

   แบบ  ผ.02 



 

-48- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4 พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะการดูสุขภาพของตนอง  ครอบครัวและชุมชน  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 
 

พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส บา้น
สว่าง  หมู่ที ่4 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  4 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

6 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส       
บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  5 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

7 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส บา้นซำ
โอง  หมู่ที ่6 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  6 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

8 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส บา้น
หนองขาม  หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่  7 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

   แบบ  ผ.02 



 

-49- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.สายบา้น
ห้วยเตย-หลุบหว้า-กม. 4 (ขก.ถ. 
217-01) บ้านห้วยเตย หมู่ที ่1 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา
ได้สะดวกมากขึ้น ป้องกัน
น้ำท่วมขังถนน 

รางระบายน้ำแบบรางว ี
Ø 0.40 เมตร ยาว 220 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร คสล. จำนวน 
250 ตารางเมตร 

- - 390,000 390,000 - รางระบายน้ำยาว 
220  เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คลส.สายอีสาน
เขียว บา้นหว้ยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา
ได้สะดวกมากขึ้น  

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 145,600 - - ถนน คสล. ยาว 80  
เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คลส.สายสันติสุข 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมา
ได้สะดวกมากขึ้น  

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 166,400 - - ถนน คสล. ยาว 80  
เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

 
-50- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 ก่อสร้างรางระบายนำ้สายสุข
สมบัติ   บา้นหว้ยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และป้องกันน้ำทว่มขัง
ถนน 

รางระบายน้ำแบบรางว ี
Ø 0.40 เมตร ยาว 80 
เมตร  
 

- - - 144,000 - รางระบายน้ำแบบราง
วียาว ยาว 80 เมตร  
 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรังสายลำหว้ย
เตย    บ้านห้วยเตย หมู่ที ่1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 44,000 ถนนลูกรัง ยาว 800 
เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้น
ห้วยเตย-หลุบหว้า-กม. 4 (ขก.ถ. 
217-01) บ้านห้วยเตย หมู่ที ่1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.03 เมตร 

- - - - 680,000 ถนนลาดยาง ยาว 
400 เมตร  

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 
    
 

แบบ  ผ.02 



 

 
 

-51- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 ปรับปรุง คสล.สายวัดศรีสำราญ-
หนองตะนา บา้นหว้ยเตย       
หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 208,000 ถนน คสล. ยาว 100 
เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังสายร่วมใจ
พัฒนา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.20 เมตร 

- - - - 20,000 ถนนลูกรัง ยาว 200 
เมตร  

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์บริเวณหนองตะนา      
บ้านห้วยเตย  หมู่ที่  1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดพื้นที่ลาน คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 500  ตร.ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - 250,000 - - ลาน คสล. 500 ตรม. ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 
 

-52- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
สายบ้านห้วยเตย-หลบุหวา้-กม.
4-แยกโสกขาแกว้  บ้านดงซำ 
(ขก.ถ.217-01)  บ้านหว้ยเตย  
หมู่ที่  1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  5 ม. ยาว 2,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง ยาว 
2,000 เมตร  

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านห้วยเตย-บ้านตะโก้ (ขก.ถ.
217-02) บ้านห้วยเตย  หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,800  
ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

- - 50,000 50,000 50,000 ถนนลูกรัง ยาว 
1,800 เมตร  

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
 
 

 
12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน

สายบ้านห้วยเตย-บา้นหวัฝาย 
(ขก.ถ.217-03) บ้านหว้ยเตย  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 500  
ม.หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

- - 30,000 30,000 30,000 ถนนลูกรัง ยาว 
500 เมตร  

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

 
-53- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ศุนย์เรียนรู้ชุมชน-บ้านหว้ยเตย-
คลองอีสานเขียว  บ้านห้วยเตย  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 240  
ม. หนา 0.15 ม. 

- - - 300,000 300,000 ถนน คสล. ยาว 
240 เมตร  

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
รอบหนองตะนาบา้นห้วยเตย  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 800  
ม.หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. ยาว 
800 เมตร  

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

 

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แยกทางหลวงชนบทบ้านห้วย
เตย-บ้านนาฝาย  บา้นห้วยเตย  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 500  
ม.หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

- - 30,000 30,000 30,000 ถนนลูกรัง ยาว 
500 เมตร 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 

กองช่าง 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-54- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
ลำห้วยเตย บา้นห้วยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,000  ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - 40,000 40,000 40,000 ถนนลูกรัง ยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านห้วยเตย-หลุบหว้า-กม.4-
แยกโสกขาแกว้  บ้านดงซำ 
(ขก.ถ.217-01) บ้านหว้ยเตย  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 5 ม.          
ยาว 500 ม.         
หนา 0.15 ม. 

- - - 300,000 300,000 ถนน คสล. ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านห้วยเตย(แยกมยิาซาว่า)-ทาง
หลวงแผ่นดิน 2152 (ขก.ถ.217-
05)  บ้านหว้ยเตย  หมู่ที ่ 1 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม.            
ยาว 1,000 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - - 20,000 20,000 ถนนลูกรัง ยาว 1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และถนนไม่ชำรุด 
 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-55- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
สายบ้านหัวฝาย-บ้านหว้ยเตย 
(ขก.ถ.217-03) 
บ้านหัวฝาย  หมู่ที ่ 2 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  4 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล. ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แยกทางหลวงแผ่นดิน 2152-
หนองกุงดิ่ง-ดอนหวาย-บ้านโสก
ขาแกว้ (ขก.ถ.217-06)        
บ้านหัวฝาย  หมู่ที ่ 2 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 
ม.ยาว 2,000  ม. 

- - 50,000 50,000 50,000 ถนนลูกรัง ยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและถนนไม่
ชำรุด 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
พร้อมขยายผวจราจร คสล.ถนน
สายบ้านหัวฝาย-บ้านหว้ยเตย 
(ขก.ถ.217-03) 
บ้านหัวฝาย  หมู่ที ่ 2 
 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำ คสล.
ประเภทรางวี ยาว 120 
ม. พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. 

- - - 300,000 - รางระบายน้ำ คสล.
ประเภทรางวี ยาว 
120  เมตร 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 



 

-56- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

22 ก่อสร้างศาลาประกอบฌาปนกิจ 
บริเวณฌาปนสถาน บ้านหวัฝาย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

อาคารคอนกรีตโครง
หลังคาเหล็กขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 12 เมตร 

- - - 300,000 - ฌาปนสถาน จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการทำ
กิจกรรมบริเวณ
ฌาปนกิจ 
 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างศาลาประชาคม        
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมของ
ชุมชน 

อาคารคอนกรีตโครง
หลังคาเหล็กขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 12 เมตร 

- - - - 300,000 ศาลาประชาคม  
จำนวน 1  หลัง 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คลส.สายบา้นหัว
ฝาย-ดอนหวาย (ขก.ถ. 217-15) 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 420,000 400,000 300,000 การเดินทางของคนใน
ชุมชนมีความสะดวก
ปลอดภัย 
 

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-57- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 ก่อสร้างถนน คลส.สายแยก กม. 
73-หนองฝาย-แยกตะวันสีทอง 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 156,000 - - ถนน คสล. ยาว100  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงถนน คลส.สายวัดหาย
โศก บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 345,000 - - ถนน คสล. ยาว 175  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ 
บริเวณฌาปนสถาน           
บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่ 3 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการทำกิจกรรมของ
ชุมชน 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
240 ตรม.หนา 0.10 
เมตร 

- - 100,000 - - ลานอเนกประสงค์ 
คสล. 240  ตรม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการทำ
กิจกรรมบริเวณฌาปน
สถาน 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-58- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

28 ปรับปรุงบถนนลูกรังสายนาน้อย-
สวนป่าดงซำ บ้านโสกขาแกว้  
หมู่ที่ 3 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 20,000 - ถนนลูกรัง ยาว 400 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเจ้า
ปู่ – ภกูระแต   บ้านโสกขาแก้ว      
หมู่ที่  3 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง 4  ม. 
ยาว  1,800  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

- - 60,000 60,000 60,000 ถนนลูกรัง ยาว  
1,800 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายแยก
โสกขาแก้ว-กม.4-หลบุหวา้-บา้น
ห้วยเตย(ขก.ถ.217-01) บ้านโสก
ขาแกว้ หมู่ที ่ 3 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  5 ม. ยาว 2,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 80,000 80,000 80,000 ถนนลูกรัง ยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-59- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นโสก
ขาแกว้-บา้นซำโอง (ขก.ถ.217-
12) บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่  3 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน คสล. ยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.ถนนสาย
บ้านโสกขาแกว้-บ้านดงซำ(ขก.ถ.
217-07)  บ้านโสกขาแก้ว  หมู่ที ่ 
3 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำ คสล. 
ประเภทรางวี ยาว 100 
ม. 

- - - 250,000 250,000 รางระบายน้ำ คสล. 
ประเภทรางวี    
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และถนนไม่ชำรุด 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้าน 
โสกขาแก้ว – ดอนหวาย-หนองกุ
งดิ่ง-แยกทางหลวงแผ่นดิน 2152  
(ขก.ถ.217-06) 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  4 ม. ยาว 1,200 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

- - 40,000 40,000 40,000 ถนนลูกรัง       
ยาว 1,200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-60- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

34 ก่อสร้างรางระบายนำ้สายสาย
บ้านสว่างแยกทางหลวง 2152 -
บ้านน้ำจั้น (ขก.ถ. 217-08)    
บ้านสว่าง  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
ชนิดรางวี ขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 120 ม. 

- - - - 216,000 รางระบายน้ำชนิดราง
วี ยาว 120 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางป้องกันน้ำ
ท่วมถนน 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายบ้าน
สว่าง -หนองผือ บา้นสว่าง      
หมู่ที่  4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง  3 ม. 
ยาว  300  ม. 
หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

- - - 20,000 - ถนนลูกรัง  ยาว 300  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทาง
หลวง2322-โรงเรียนเก่า-หนอง
คำ  บ้านสว่าง  หมู่ที่  4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง 3  เมตร  
ยาว  200  เมตร  หนา   
0.15  เมตร 
 

- - - 330,000 - ถนน คสล. ยาว 200 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-61- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 ก่อสร้างรางระบายนำ้ซอยมยิาซา
ว่า  บ้านสว่าง หมู่ที ่ 4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำคสล. 
ประเภทรางวียาว 100  
เมตร พร้อมขยายไหล่
ทาง คสล. 

- - - - 200,000 รางระบายน้ำ คสล.
ยาว 100 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจรซอยคำเจริญ  
บ้านสว่าง  หมู่ที่  4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำคสล. 
ประเภทรางวียาว 160 
ม. พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. 
 

- - - 200,000 - รางระบายน้ำ คสล.
ยาว 160 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันถนนชำรุด 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายรอบ
อ่างเก็บน้ำโสกตุกหลุก  บา้น
สว่าง  หมู่ที ่4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  4  ม. ยาว 2,600 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - - 80,000 - ถนนลูกรัง  ยาว 
2,600  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-62- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

40 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายกุด
ผักหนาม บ้านสวา่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 
 

- - - 40,000 - ถนนลูกรัง  ยาว 
1,000  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 

41 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหนอง
ซำโอง –กลางบ้าน  บา้นสวา่ง  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  3  ม. 
ยาว 150 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 4,000 - - ถนนลูกรัง  ยาว 
150  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 
 

กองช่าง 
 
 

42 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายนำ้ถนนสายรอบ
บ้าน-ท้ายบ้าน บ้านสว่าง       
หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก -ปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางยู ยาว 55 เมตร 

- - 335,000 - - ถนน คสล. ยาว  
56  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-63- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์
บริเวณหนองคำ บ้านสว่าง      
หมู่ที่ 4 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างลาน คสล.พื้นที่ 
167.5 ตรม. หนา 0.10 
เมตร 

- - 65,000 - - ลาน คสล. 167.5  
ตรม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

44 ซ่อมแซมรางระบายน้ำสายบา้น
สว่างแยกทางหลวง 2152-บ้าน
น้ำจั้น (ขก.ถ217-08) บ้านส่าง  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำชนิดรางย ู - - 30,000 - - รางระบายน้ำชนิดราง
ยู 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายนำ้ซอยบุญ
กอง บ้านสว่าง  หมู่ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางวี ขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 100 ม. 

- - - 144,000 - รางระบายน้ำยาว 100 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-64- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

46 ซ่อมแซมรางระบายน้ำสายหนอง
ซำโอง-กลางบ้าน บ้านสว่าง  หมู่
ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ฝารางระบายน้ำชนิด
รางยู ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร 

- - 100,000 - - ระบายนำ้ชนิดรางยู 
ขนาดกวา้ง 0.30 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างรางระบายนำ้สายหนอง
ซำโอง-กลางบ้าน บ้านสว่าง  หมู่
ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางยู ขนาดกว้าง 
0.30 ม.ลึก 0.50 ม. 
ยาว 200 ม. 
 

- - - 760,000 - รางระบายน้ำชนิดราง
ยู ยาว 200  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างรางระบายนำ้สายหนอง
ซำโอง-วัดยางคำ บา้นสว่าง  หมู่
ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางวี ขนาด Ø 
0.40 ม. ยาว 80 ม. 

- - - - 144,000 รางระบายน้ำชนิดราง
วี  ยาว 80 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-65- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

49 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก
หนองตะนา-หวัเซียงมอง-ทาง
หลวงแผ่นดิน 2152 (ขก.ถ. 217-
04) บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 1,100,000 ถนน คสล. ยาว 400  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
รอบวัดท่าแขก  บ้านหลุบเลา  
หมู่ที่  5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  3 ม. ยาว  300 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 

- - - 10,000 - ถนนลูกรัง  ยาว  300   
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
ถนนสายบา้นหนองขาม-บ้าน
หลุบเลา-ป่าแปลง 200 (ขก.ถ.
217-09) บ้านหลุบเลา     หมู่ที่  
5 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 5 ม. 
ยาว  3,000ม.   
หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

- - 100,000 100,000 - ถนนลูกรัง  ยาว  
3,000  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-66- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

52 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทาง
หลวงแผ่นดิน2152-หัวเซียงมอง-
บ้านห้วยเตย (ขก.ถ.217-04) 
บ้านหลุบเลา  หมู่ที่  5 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม.  
ยาว  2,900ม. 
หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

- - 70,000 - - ถนน คสล. ยาว  
2,900  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล.สาย กม. 69 
บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 71 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 121,000 - - - ถนน คสล. ยาว  
71  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
หนองขามแยกทางหลวง 2152  
-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 
(ขก.ถ. 217-09) บ้านหลบุเลา  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 320,000 600,000 4,125,000 1,000,000 ถนน คสล. ยาว  
2,200  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-67- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

55 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหลุบ
เลาแยกทางหลวง 2152 -ไร่
ปริญญา-โสกดินแดง (ขก.ถ. 
217-10) บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 55,000 - - ถนนลูกรัง  ยาว  
1,000  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

56 วางท่อระบายน้ำทางเช่ือมถนน
สายบ้านหลุบเลาแยกทางหลวง 
2152 -ไร่ปริญญา-โสกดินแดง 
(ขก.ถ. 217-10) บ้านหลบุเลา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-วางท่อระบายนำ้ Ø 
0.40 ม.จำนวน 7 ท่อน 
พร้อมลงหินคลุก 
14 ลบม. 

- - 8,000 - - ท่อระบายนำ้ Ø 0.40 
เมตร จำนวน 7 ท่อน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ป้องกันน้ำท่วมถนน 

กองช่าง 

57 ปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงเรียน
บ้านหลุบเลา-ห้วยน้อย-ลานมัน 
บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 44,000 - - ถนนลูกรัง  ยาว  800  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-68- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

58 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกทาง
หลวง2322-หนองจิก-โสกดินแดง 
บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 44,000 - - ถนนลูกรัง  ยาว  800  
เมตร 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

59 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบ
หนองทุ่ม บ้านหลบุเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 13,800 - ถนนลูกรัง  ยาว 250  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหลุบ
เลาแยกทางหลวง 2152 -ไร่
ปริญญา-โสกดินแดง (ขก.ถ. 
217-10) บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 1,925,000 ถนน คสล. ยาว 700  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-69- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

61 ก่อสร้างถนน คสล.สายจำปาสกั 
บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 165,000 - ถนน คสล. ยาว 100  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.ซอยกตัญญ ู
บ้านซำโอง  หมู่ที่  6 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 
 

รางระบายน้ำคสล. 
ประเภทรางวียาว 260 
ม. พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. 

- - - 300,000 - รางระบายน้ำคสล. 
ประเภทรางวียาว 260  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและป้องกัน
น้ำท่วมถนน 
 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายแยก
ทางหลวง2322-หนองป่าแซง  
(ขก.ถ.217-16) บ้านซำโอง     
หมู่ที่  6 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม.  
ยาว  1,200 ม. 
หนาเฉลี่ย  0.15  ม. 

- - - - 40,000 ถนนลูกรัง ยาว 1,200  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

 

   แบบ  ผ.02 



 

-70- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

64 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายป่า
ยาง-โคกหนองฝาย-บ้านหนอง
ขาม(ขก.ถ.217-11)     บ้านซำ
โอง หมู่ที่  6 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 4ม. ยาว  900ม. 
หนาเฉลี่ย  0.15 ม. 

- - - - 30,000 ถนนลูกรัง ยาว 900  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวง 
2152 -โสกเซียงมี            
(ขก.ถ. 217-13) บ้านซำโอง    
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 480,000 248,000 2,200,000 - ถนน คสล. ยาว 1,060  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

66 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุข
สงคราม บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 27,500 - ถนนลูกรัง ยาว 500  
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

-71- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

67 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.สายบา้น
สว่างแยกทางหลวง 2152 -บา้น
น้ำจั้น (ขก.ถ. 217-08) บ้านซำ
โอง  หมู่ที ่6 
 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-รางระบายนำ้แบบรางวี 
ระยะทาง 175 ม. 
-ขยายผิวจราจร คสล. 
พื้นที่ 352 ตรม. 

- - 400,000  - -รางระบายนำ้แบบ
รางวี ยาว 175 เมตร 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางป้องกันน้ำ
ท่วมถนน 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน คสล.สายหนา้ฌา
ปนสถาน บา้นซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 92 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 253,000 - ถนน คสล.ยาว 92 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างรางระบายนำ้สายหน้า
โรงเรียน-แปลงผัก-หนองคำ   
บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

รางระบายน้ำแบบรางว ี
ระยะทาง 300 ม. 
 

- - - 300,000 240,000 รางระบายน้ำแบบราง
วี ยาว 300 เมตร 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางป้องกันน้ำ
ท่วมถนน 
 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-72- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

70 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถาน บ้านซำโอง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ศาลาอเนกประสงค์  
จำนวน 1 หลัง 

- - - 150,000 - ศาลาอเนกประสงค์  1  
หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

71 ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายบา้น
หนองขามแยกทางหลวง 2152  
-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 
(ขก.ถ. 217-09) บ้านหนองขาม  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจร คสล.ที่ชำรุด 
พื้นที่ 150 ตรม. หนา 
0.15 เมตร 

- - 30,000 30,000 30,000 ผิวถนน คสล. 150  
ตรม. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

72 ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายรอบ
โคกหนองฝาย        บ้านหนอง
ขาม หมู่ที ่ 7 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม.  
ยาว  2,600 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. 

- - - 60,000 - ถนนลูกรัง  ยาว  
2,600  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-73- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

73 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้าน
หนองขามแยกทางหลวง 2152  
-โคกหนองฝาย-ปา่ยาง (ขก.ถ. 
217-11)บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 7 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางวี ยาว 51 เมตร 
-ปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. ขนาด 204 ตรม. 
หนา 0.15 เมตร 
 

- - - 204,000 - รางระบายน้ำชนิดราง
วี ยาว 51 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางป้องกันน้ำ
ท่วมถนน 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างรางระบายนำ้พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.สายบา้น
หนองขามแยกทางหลวง 2152  
-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 
(ขก.ถ. 217-09) บ้านหนองขาม  
หมู่ที่ 7 

เพื่อการระบายน้ำที่
รวดเร็ว  ป้องกันนำ้ท่วม
ถนน 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ชนิดรางยู ยาว 550 
เมตร 
-ขยายผิวจราจร คสล. 
ขนาด 270 ตรม. หนา 
0.15 เมตร 
 

- 318,000 600,000 600,000 600,000 รางระบายน้ำชนิดราง
ยู  ยาว  550  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางป้องกันน้ำ
ท่วมถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

-74- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานเคหะและชุมชน   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ติดต้ังโคมไฟส่องถนนภายใน
หมู่บ้าน  บ้านห้วยเตย หมู่ที ่1 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้ใช้
ทุกครัวเรือน  และชว่ยให้
แสงสว่างตามถนน
สาธารณะในช่วงเวลา
กลางคืน 
 

ติดต้ังโคมไฟส่องถนน
ขนาด 2×36 วัตต์ 
จำนวน 6 จุด 

- - - 30,000  ร้อยละ100 ของ
ประชาชนมีความ
พอใจกับการใช้ไฟฟ้า 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน  มีความสะดวก
และปลอดภยัในการใช้
เส้นทางช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน2322-โรงเรียนบ้าน
หลุบเลา-บ้านจอมศรี  (ขก.ถ.
217-18)บ้านหลุบเลา  หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้ใช้
ทุกครัวเรือน  และชว่ยให้
แสงสว่างตามถนน
สาธารณะในช่วงเวลา
กลางคืน 
 

ปักเสาพาดสายไฟฟา้
แรงต่ำ ยาว 300 ม. 

- - 80,000 - - ร้อยละ100 ของ
ประชาชนมีความ
พอใจกับการใช้ไฟฟ้า 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน  มีความสะดวก
และปลอดภยัในการใช้
เส้นทางช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าด้านทิศใต้หนอง
ซำโอง  บา้นซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้ใช้
ทุกครัวเรือน  และชว่ยให้
แสงสว่างตามถนน
สาธารณะในช่วงเวลา
กลางคืน 
 

ระยะทางยาว 120 
เมตร 

- - - 100,000 - ร้อยละ100 ของ
ประชาชนมีความ
พอใจกับการใช้ไฟฟ้า 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน  มีความสะดวก
และปลอดภยัในการใช้
เส้นทางช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

   แบบ  ผ.02 



 

-75- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสาตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.2   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 
 

สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภยั 
 
 
 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 
 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
ห้วยเตย 

- - 200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

ร้อยละ 100  ของ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์
เบื้องต้น 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 

2 
 
 
 

ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลวันปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ 
 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 
 
 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 
 

- - 10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

จำนวน   
2  ครั้ง/ปี 

ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์
ได้ 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 
 

 

3 
 

 

ป้องกันอุบัติภยับนทางหลวง
ท้องถิ่น 
 
 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

- - 20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

อุบัติเหตุบนทางหลวง
ในพื้นที่น้อยลง 

ช่วยป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-76- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสาตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.2   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 สูบน้ำเก็บกกัเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภค 

1)เก็บกักน้ำในหนองน้ำ
สาธารณะเพื่อผลิต
น้ำประปา 
2)เก็บกักน้ำในหนองน้ำ
สาธารณะเพื่อส่งเสริม
อาชีพปลูกผกั 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในหมู่บ้านมี
น้ำอุปโภคบริโภค
เพียงพอ 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ำอุปโภค
บริโภค 

สำนักงานปลัดฯ 

5 ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม(งบกลาง) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชน
ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน 

ประชาชนหมู่ที่  1-7 ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100  ของ
ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 

แก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  
บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่ 3 
โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้าน 
 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้ดีขึ้น 

ปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้ดี
ขึ้น 

- - 30,500 30,500 30,500 คุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้านให้ดีขึ้น 

ประชาชนหมู่ที่  3    
มีน้ำประปาที่มี
คุณภาพใช้ 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 
-77- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสาตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.2   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน ตำบลห้วยเตย 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน อป
พร.ในพื้นที่ใช้มีความ
ชำนาญ 
 

อปพร.ในพื้นที่ตำบล
ห้วยเตย 

- - - 120,000 - อปพร.มีความรู้ความ
ชำนาญในการปฏิบัติ
หน้าที ่

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัดฯ 

8 ค่าป่วยการอาสามสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อชดเชยการทำงานหรือ
เวลาที่เสียไปของ อปพร.
ตำบลห้วยเตย 

อปพร.ในพื้นที่ตำบล
ห้วยเตย 

- - 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจในการ
ได้รับการชดเชยของ 
อปพร. 

ความพึงพอใจของ 
อปพร. 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 
 

-78- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.3  ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน  สาธารณสุข  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนอำเภอซำสูง โครงการเงิน
อุดหนุนการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   อำเภอซำสูง  
จังหวัดขอนแก่น 
 

เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่อำเภอซำสูง 
 
 

ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด
ในพื้นที่อำเภอซำสูง 

 
 

- - 60,000 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 

จำนวน 
1 โครงการ 

 
 
 

 

ช่วยลดและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชน 
 

สำนักงานปลัดฯ 

2 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น   
 

เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
 

ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 

- - 20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

จำนวน 
1 โครงการ 

 

ช่วยลดและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชน 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-79- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 แก้ไขปัญหาความยากจนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้
ดำเนินชีวิตตามแบบ
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในตำบลหว้ย
เตย 

- - 50,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

ความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในชุมชนดีขึ้น 

 

ประชาชนยึดถอื
หลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำรงชีวิต 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-80- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.2  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มสตรใีห้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงภายนอก
พื้นที่ 
 

กลุ่มสตรีตำบลห้วยเตย 
 
 

- - 100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวน 
1  ครั้ง/ปี 

กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็งพึ่งตนเอง
ได้ 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

2 อุดหนุนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี ่
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ให้มีความเข้มแข็ง 

สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม  
หมู่ที่  1 

- - 10,000 - - ผลประกอบการของ
กลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

3 อุดหนุนกลุ่มทอเสื่อกก บา้นหวั
ฝาย หมู่ที ่2 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ให้มีความเข้มแข็ง 

สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก 
หมู่ที่ 2 

- - - 10,000 - ผลประกอบการของ
กลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-81- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.2  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 อุดหนุนกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
จากต้นกก บา้นโสกขาแก้ว  หมู่ที ่
3 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์จาก
กก 

- - 10,000 - - ผลประกอบการของ
กลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 

 
5 อุดหนุนกลุ่มทอผ้าขาวมา้      

บ้านสว่าง  หมู่ที่ 4 
เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชพี
ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มทอผ้าขาวม้า       - - 10,000 - - ผลประกอบการของ
กลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 

-82- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.1สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แผนงาน การเกษตร  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 

 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในชุมชนและทรัพยากร
ท้องถิ่น 

พื้นที่ตำบลห้วยเตย 
 

- - 150,000 150,000 150,000 หมู่ที่  1-7 การดำรงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น
มีการอนุรักษ ์
 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 
       

 
 
 
 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-83- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.2  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
แผนงาน การเกษตร  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 บำรุงรักษาแปลงปลูกปา่ในพื้นที่
สาธารณะ 

เพื่อบำรุงรักษาปา่ในแปลง
ปลูกให้สามารถ
เจริญเติบโต 

แปลงปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะ ได้เป็นอย่าง
ดี 

- - 40,000 40,000 40,000 มีการบำรุงรักษาแปลง
ปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะทุกแปลง 
 

ป่าในแปลงปลูกมี
การเจริญเติบโตได้
เป็นอย่างด ี

สำนักงานปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-84- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการเชิงพื้นที่ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ขุดลอกลำหว้ยเตย            
บ้านห้วยเตย  หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกวา้ง 6  เมตร  
ยาว  800  เมตร  
 ลึก 1.50  เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 - ขุดลอกลำหว้ยเตย
ขนาดกวา้ง 6  
เมตร ยาว 800  
เมตร 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมี
ความอุดมสมบูรณ์และ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองตะนา บ้านห้วยเตย  
หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดพื้นที่  10  ไร่   
ลึกเฉลี่ย  2  ม. 

- - 1,900,000 1,900,000 - หนองขนาด       
10  ไร่ 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมี
ความอุดมสมบูรณ์และ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองเจ้าปู ่ บา้นโสกขา
แก้ว  หมู่ที ่ 3 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกวา้ง 100X 150  
ลึก2  เมตร 

- - - 1,900,000 - หนองขนาด100X 
150  เมตร 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมี
ความอุดมสมบูรณ์และ
เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

กองช่าง 

 
 

 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-85- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.4การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 บริหารจัดการขยะและรักษา
ความสะอาดภายในชุมชน   

เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู ่
 

หมู่ที่  1-7 - - 588,000 588,000 288,000 จำนวน  7  
หมู่บ้าน 

 
 

ชุมชนสะอาดไม่มีมลพิษจาก
ขยะและสิ่งปฏิกูล ปลอดภยั
จากโรค 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 

-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.1   พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป  
  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

พื้นที่ตำบลห้วยเตย 
 
 

- - 50,000 50,000 50,000 มียอดภาษีค้างชำระ
ลดลง 

การจัดเก็บภาษีของ อบต. 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
 
 
 

2 
 
 

ออกบริการรับชำระภาษีนอก
สถานที่ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
ชำระภาษ ี

หมู่ที่ 1-7 - - 1,000 1,000 1,000 จำนวน 
1  ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-87- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.2   พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 
 
 
 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บริหาร  สมาชกิสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล  พนักงาน
จ้าง และผู้นำชุมชน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานจ้าง 
และผู้นำชุมชน   
 

ประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานฯ 

 
 

- - 250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

จำนวน 
1  ครั้ง/ปี 

ผู้บริหาร  สมาชกิสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน  
ความรู้และทักษะในการ
ทำงานมากขึ้น 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 

2 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด 1 
ตัน (แบบดับเบิ้ลแค็บ) 

เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ของ อบต. 

 - - 868,000 - - รถยนต์ 1 คัน ความสะดวกคล่องตัวในการ
ดำเนินกิจการของ อบต. 
 

สำนักงานปลัดฯ 

3 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 
บีทียู    

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

เครื่องปรับอากาศ - - 34,800 - - เครื่องปรับอากาศ  
จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงานทำให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-88- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.2   พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 
 
 

 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 
บีทียู    

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

เครื่องปรับอากาศ - - 24,200 - - เครื่องปรับอากาศ  
จำนวน 1 เครื่อง 

สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทำงานทำให้
การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงานปลัดฯ 

5 ชุดโซฟาไม้   เพื่อใช้บริการประชาชน โซฟาไม้ - - 20,000 - - ชุดโซฟาไม้  1  ชุด เพื่อบริการ
ประชาชน 

สำนักงานปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

-89- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.2   พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
แผนงาน  การศึกษา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
 
 

 
 
 
 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

พัดลมติดผนัง  8  ตัว - - 14,400 14,400 - พัดลมติดผนังขนาด  
18  นิ้ว 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อ
บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

2 จัดซื้อพัดลมติดเพดาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

พัดลมติดเพดาน  4  ตัว 
 

- - 7,200 7,200 - พัดลมติดเพดาน 
ขนาด  56  นิ้ว 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อ
บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 



 

 
-90- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2   พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย      
(หลังที่ 2)   

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

อาคาร ขนาด 
4×4 เมตร 

- - 202,000 - - อาคาร  1  หลัง การทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ภายในที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ยเตย 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้สามารถ
รองรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาคาร จำนวน 1 
หลัง 

- - 229,000 - - อาคาร  1  หลัง การทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

  

   แบบ  ผ.02 



 

 
-91- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.4    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนอำเภอซำสูง โครงการจัด
งานรัฐพิธี  
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆของอำเภอซำ
สูง 
 
 
 

สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆของอำเภอซำ
สูง 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

จำนวน 
1 คร้ัง/ปี 

ประชาชนเห็นความสาํคัญ
ของงานรัฐพิธีต่างๆ และเขา้
ร่วมพิธี ในวันสําคัญของทาง
ราชการ 

 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 
 



 

-92- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.4    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ยเตย 

- - 200,000 - - มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ได้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ามาทำ
หน้าที ่
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

2 จัดทำประชาคมหมู่บา้น/
ประชาคมตำบล  เพื่อการจัดทำ
หรือปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาของชุมชน 
 

แผนพัฒนาตำบล 
 

- - 5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านในการจัดทำ
แผน 

ได้ข้อมูลที่
แน่นอนในการ
วิเคราะห์และ
วางแผน 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 
 



 

-93- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.4    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 
 
 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 

กองทุนประกันสังคม 
 
 

- - 75,000 
 
 
 

75,000 75,000 การสมทบกองทุน
ประกันสังคมมีความ
สมบูรณ์ 

พนักงานอยู่ในระบบ
ประกันสังคมอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

สำนักงานปลัดฯ 
 
 
 

2 เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
 

เพื่อให้การบริการกองทุน
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองทุนประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

- - 90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

การสมทบกองทุน
ประกันสังคมมีความ
สมบูรณ์ 

กองทุนประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่น
สามารถดำเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนักงานปลัดฯ 

3 จ่าย เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขต 
อบต.ห้วยเตย 

เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล 

ตามจำนวนผูป้่วยที่มา
ขอรับการเบี้ยยังชีพ 
 

- - 24,000 
 
 
 

24,000 
 
 
 

24,000 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยอดส์ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่
ที่ด ี

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 
 
 

   แบบ  ผ.02 
 



 

-94- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา ( MICE City) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5.4    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงาน  งบกลาง 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 จ่าย เป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในเขต อบต.ห้วย
เตย 

เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
ผูสู้งอายุในตำบล 

ตามจำนวนผู้สูงอายุ
ที่มาขอรับการเบี้ยยังชีพ 
 

- - 7,000,000 7,500,000 7,500,000 ร้อยละ 100ของ
ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการ 

ผูสู้งอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

สำนักงานปลัดฯ 
 

5 จ่าย  เป็นเงินสงเคราะห์การยัง
ชีพให้กับคนพิการหรือทุพพล
ภาพในเขต อบต.ห้วยเตย 

เพื่อให้การช่วยเหลือแก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ
ในตำบล 

ตามจำนวนคนพกิาร
หรือทุพพลภาพที่มา
ขอรับการเบี้ยยังชีพ 
 

- - 3,500,000 
 
 
 

3,500,000 
 
 
 

3,500,000 
 
 
 

ร้อยละ 100ของคน
พิการหรือทพุพลภาพ
ได้รับสวัสดิการ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพมี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

สำนักงานปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   แบบ  ผ.02 
 



 

 

-95- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านโสกขาแกว้-บ้านซำโอง 
(ขก.ถ.217-12) 
บ้านโสกขาแกว้  หมู่ที่  3 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กว้าง  5 ม. ยาว 1,000 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนน คสล. ยาว 2,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก
หนองตะนา-หวัเซียงมอง-ทาง
หลวงแผ่นดิน 2152 (ขก.ถ. 217-
04) บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 1,100,000 ถนน คสล. ยาว 400  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
หนองขามแยกทางหลวง 2152  
-บ้านหลุบเลา-ป่าแปลง 200 
(ขก.ถ. 217-09) บ้านหลบุเลา  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 320,000 600,000 4,125,000 1,000,000 ถนน คสล. ยาว  
2,200  เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

   แบบ  ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2.1 พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นหลุบ
เลาแยกทางหลวง 2152 -ไร่
ปริญญา-โสกดินแดง (ขก.ถ. 
217-10) บ้านหลุบเลา  หมู่ที่ 5 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 1,925,000 ถนน คสล. ยาว 700  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวง 
2322 -โสกเซียงมี (ขก.ถ. 217-
13) บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 480,000 248,000 2,200,000 - ถนน คสล. ยาว 1,060  
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

   แบบ  ผ.02/1 
 



 

 

-97- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการเชิงพื้นที่ 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขุดลอก  ลำหว้ย
เตย            
บ้านห้วยเตย  หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกวา้ง 6  เมตร  
ยาว  800  เมตร  
 ลึก 1.50  เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 - ขุดลอกลำหว้ยเตย
ขนาดกวา้ง 6  เมตร 
ยาว 800  เมตร 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมีความ
อุดมสมบูรณ์และเพียงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก  หนอง
ตะนา          บ้านหว้ย
เตย  หมู่ที ่ 1 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดพื้นที่  10  ไร่   
ลึกเฉลี่ย  2  ม. 

- - 1,900,000 1,900,000 - หนองขนาด       10  
ไร่ 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมีความ
อุดมสมบูรณ์และเพียงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชน 
 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกหนองเจ้า
ปู่  บา้นโสกขาแกว้  หมู่ที่  
3 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้
สมบูรณ์และเพียงพอกับ
ความต้องการอุปโภค
บริโภค 

ขนาดกวา้ง 100X 
150  ลึก2  เมตร 

- - - 1,900,000 - หนองขนาด100X 
150  เมตร 

ทรัพยากรแหล่งน้ำมีความ
อุดมสมบูรณ์และเพียงพอ
กับความต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 

   แบบ  ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 1/2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

รถยนต์ 1 คัน - - 868,000 - - สำนักงานปลัดฯ 

2 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

เครื่องปรับอากาศ
แบบแขวน  ขนาด  
18,000  บีทีย ู
จำนวน  1  เครื่อง 

- - 34,800 - - สำนักงานปลัดฯ 

3 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

เครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนังขนาด 
12,000  บีทีย ู 
จำนวน  1  เครื่อง 

- - 24,200 - - สำนักงานปลัดฯ 

4 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้บริการประชาชน โซฟาไม้  จำนวน  
1  ชุด 

- - 20,000 - - สำนักงานปลัดฯ 

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

พัดลมตดิผนัง 
จำนวน  8  ตัว 

- - 14,000 14,000 - กองการศึกษาฯ 

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

พัดลมตดิเพดาน
จำนวน  8  ตัว 

- - 7,200 7,200 - กองการศึกษาฯ 

รวม - - 968,200 21,200 -  

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่  5 

การติดตามและประเมินผล 
➢ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาลซึ่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่
ในการดูแลตรวจสอบติดตามเพ่ือทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
➢ วัตถุประสงค์ 

ทำให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
➢ องค์กรรับผิดชอบ 

เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัด
ความสำเร็จจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1 คณะซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกโดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
➢ ระเบียบวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามผล (Monitoring)A 

ทำให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว 
การใช้เครื่องมือในการติดตามเช่นGant Chart จะทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนสามปีมีการดำเนินการในช่วงเวลาใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ 

 
การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการจำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบและ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ 8 เกณฑ์ดังนี้ 

 
 



 

-100- 
 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
หรือไม่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดอาทิความยาวของถนนที่สร้างได้จานวนแหล่งน้ ำขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตรสัดส่วนประมาณการงานการก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด 

 
(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จเนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆมากมายจึงจำเป็นต้อง

มีตัวชี้วัดความก้าวหน้าโดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรม
หลักกิจกรรมพ้ืนฐานกิจกรรมรองและกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์เดือนไตรมาสหรือระยะ
ของโครงการ (Phase) 

 
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลาเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการซึ่ง

ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการได้แก่งบประมาณที่ใช้ไปงบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน -วัน (Man-Day) หรือ
คน-เดือน (Man-Month) 

 
(4) ระยะเวลาที่ใช้ไปเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลาอีก

เท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จโดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายด้านเวลาและเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้วยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการดำเนินงานประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการคือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสม
ประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2) ผลิตภาพต่อกำลังคนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
ในการดำเนินโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลาอาทิจำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือนจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปจีำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการอาทิการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการการตัดทอนขั้นตอนการ 
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ปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการการประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม 
 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์

จากการดำเนินงานตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด4 
ประการคือ 

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดค่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไรโดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
เป้าหมายอาทิการบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วมเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไรระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร
ความถี่ระดับกิจกรรมซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจวางแผนและติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับโดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐสัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย
ด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมของโครงการทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายชุมชนสังคมและหน่วยงานในภาพรวม

เป็นผลกระทบระยะยาวผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง 
(Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ 

(1) คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
กลุ่มเป้าหมายอาทิรายได้ความเป็นอยู่โอกาสทางการศึกษาการมีงานทำสุขอนามัยสภาพแวดล้อมของ

ครัวเรือนชุมชนโดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำรงชีวิต 

(2) ทัศนคติและความเข้าใจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจ 
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการโดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการความพึงพอใจในการรับบริการและ 
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการอาทิสัดส่วนของครัวเรือนที ่
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อมจานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการปฏิบัติของ
ใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้นการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขาย
เสียงการลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
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5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ

หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความกับการแก้ไขปัญหาที่
เป็นจริงได้หรือไม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการคือ 

(1) ประเด็นปัญหาหลักซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไขรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนตาม
ความรุนแรงของปัญหา 

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

 (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่อาทิคำร้องเรียนข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการ
ดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 

 
6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้องโดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า

จะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 2 
ประการคือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการอาทิจำนวนงบประมาณของโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพันสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เทียบกับผลผลิตที่ได้ปริมาณเงินทุนสารองแหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน
จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการการพัฒนาองค์กรประชาชนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจการวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดีทั้งการขยายผลตาม
แนวราบกล่าวคือการเพ่ิมกิจกรรมโครงการการเพ่ิมจำนวนประชากรเป้าหมายการขยายกำลังผลิตของโครงการ
เดิมและการขยายผลในแนวดิ่งได้แก่การขยายพ้ืนที่โครงการการขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและ
การยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการ
ดำเนินโครงการโดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรมความเสมอ 
 
 



 

-103- 
ภาคความทั่วถึงในการรับบริการการจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียม
กันประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการคือ 

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อยใน
สังคมอาทิความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืนการจัดหาตำแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างมาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 

 (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศเป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนาโดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศหรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาสบทบาทระหว่างหญิง/ชายการปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่นระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดหาพลังงานโครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคมโดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน 

 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคมหรือชุมชนประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการคือ 
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากการดำเนิน

โครงการโดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment-EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคมและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช่จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไปอาทิพ้ืนที่การเกษตรที่
ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอาทิการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อความเอ้ือ
อาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิมเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากร
และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นการวัดถึงความสาเร็จและ
ความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
โครงการโดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเพ่ือเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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