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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส่วนท่ี  1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   ต ำบลเมืองน้อยมีประวัติควำมเป็นมำแต่เดิมนั้น  ได้มำตั้งบ้ำนเมืองน้อยขึ้นเป็นหมู่บ้ำนและต ำบลใน พ.ศ. 
๒๔๕๗  มีนำยอ ำเภอชื่อหลวงบริครุฑคำมะเขตต์ (โหน่งค ำ   สุวรรณกูฎ)มำตั้งบ้ำนเมืองน้อยขึ้นเป็นต ำบลได้ตั้งยศ
ต ำแหน่งก ำนันขึ้น คือนำมโคตร (ส่วน  ส่วนเสมอ) รับต ำแหน่งเป็นก ำนันต ำบลเมืองน้อยคนแรก  คนที่สองอินทริรำช(ปุ้ม  
ค ำเพรำะ)คนที่สำม สุริยะ (สำ  ค ำศรี) คนที่สี่  นำยสุวรรณ  ไชยำนุกูล ระหว่ำงที่นำยสุวรรณ  ไชยำนุกูล รับต ำแหน่งเป็น
ก ำนันต ำบลเมืองน้อยนั้น  อำณำเขตต ำบลกว้ำงขวำงมีจ ำนวนหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตปกครองถึง ๑๙ หมู่บ้ำนเมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๗๒  ต ำบลเมืองน้อยได้โอนจำกอ ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนีมำขึ้นอยู่ในกำรปกครองของ
อ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  หมู่บ้ำนเหล่ำนี้บำงหมู่ก็ได้โอนไปอยู่ใกล้ต ำบลใกล้เคียงก็มีเป็นร้ำงไปก็มี  ถูกยุบ
หมู่บ้ำนก็มี  ต่อมำเมื่อวันที่  ๒๗  ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๘๕  ต ำบลเมืองน้อย  ได้ถูกยุบต ำบลไปขึ้นต่อต ำบลละทำยมีก ำนัน
ชื่อนำยทึง  บุญศักดิ์  ก ำนันต ำบลละทำย  จึงพร้อมด้วยรำษฎรที่ ๑ บ้ำนเมืองน้อย  ได้เลือกให้นำยชำลี  อุดหนุน ชำว
บ้ำนเมืองน้อยได้ยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำรอ ำเภอกันทรำรมย์ให้นำยชำลี  อุดหนุน ออกจำกต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนเพรำะ
บกพร่องต่อหน้ำที่ใน พ.ศ. เดียวกัน  นำยเกื้อ  นำยอ ำเภอกันทรำรมย์  จึงได้มีค ำสั่งแต่งตั้งให้นำยสุวรรณ   ไชยำนุกูล
รักษำในต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนต่อไป 
  ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐  ต ำบลเมืองน้อย  ได้ยกฐำนะกลับคืนเป็นต ำบลอีกครั้ง  นำยเกื้อ  อุชัย  
นำยอ ำเภอกันทรำรมย์  จึงมีค ำสั่งให้นำยสุวรรณ  ไชยำนุกูล  ผู้ใหญ่บ้ำน  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้ำนโนนสวน  ผู้ใหญ่บ้ำน
หนองเทำ  จ ำนวน ๓ หมู่บ้ำนนี้เข้ำไปอ ำเภอเพ่ือเลือกตั้งก ำนันต ำบลเมืองน้อย  ในขณะไปเลือกตั้งก ำนันครั้งนี้มีหมู่บ้ำน
เพียง ๓ หมู่บ้ำนเท่ำนั้น คือ  
  หมู่ที่ ๑ บ้ำนเมืองน้อย บ้ำนหนองมุข 
  หมู่ที่ ๒ บ้ำนโนนสวน  บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ 
  หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองเทำ 
 

  ครั้นต่อมำทำงอ ำเภอจึงได้ออกมำแต่งตั้งหมู่บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ เป็นหมู่ที่ ๔ บ้ำนหนองมุข  เป็นหมู่ที่ ๕
ต ำบลเมืองน้อย มี ๕ หมู่บ้ำน  ดังมีรำยนำมผู้ใหญ่บ้ำนดังต่อไปนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้ำนเมืองน้อย  นำยสุวรรณ     ไชยำนุกูล 
  หมู่ที่ ๒ บ้ำนโนนสวน  นำยพิมพ์   ป้องเศร้ำ 
  หมู่ที่ ๓ บ้ำนหนองเทำ  นำยพำน   ทวีชัย 
  หมู่ที่ ๔ บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ  นำยค ำมูล    เกษศรีรัตน์ 
  หมู่ที่ ๕ บ้ำนหนองมุข  นำยสุนทร   ทองทวี 
  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓  บ้ำนเมืองน้อยโดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนซึ่งประกอบด้วย  นำยเนียม   
บุญเสนอ  นำยทอง  ธนะศรี  นำยค ำตำ(มี)   ค ำเพรำะ  นำยสอน  ค ำศรี   นำยผ่อน  ค ำศรี  นำยด ำ  ค ำศรี   
นำยอุทิศ  ทำระ  นำยห่ำน  ทำระ  นำยประดิษฐ์  ลำภบุตร  นำยไพบูลย์   ค ำศรี  นำยชนะ  ผำสุก  นำยค ำหล้ำ  บุญ
มั่น  ได้ประชุมปรึกษำเพ่ือขยำยหมู่บ้ำนเมืองน้อย  ไปจัดตั้งหมู่บ้ำนขึ้นอีกที่โนนบ้ำนบก (หน้ำโรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย)
สำมำรถจัดตั้งบ้ำนเป็นหมู่บ้ำนได้ส ำเร็จ  และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ทำงรำชกำรโดยกรมกำรปกครองได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น
หมู่ที่ ๖  ซึ่งมีนำยผ่อน  ค ำศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก  และนำยอ ำพล  พิมพำ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน  มี



๒ 

 

วัดป่ำสำยธรรมยุตตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  พระอำจำรย์คูณ  อรุโณ  เป็นเจ้ำอำวำสคนแรกจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.  ๒๕๓๔  
พระรำชบัญญัติกำรปกครองท้องที่ได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้ำนเมืองน้อยขึ้นอีก ๑ หมู่ คือหมู่ที่ ๗ โดยมีนำยสมคิด  ค ำ
เพรำะ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกจนถึงปัจจุบันและในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีพระรำชบัญญัติกำรปกครองท้องที่ได้รับอนุมัติ
จัดตั้งหมู่บ้ำนเมืองน้อย หมู่ที่ ๘ นำยประพิน   ทำนะ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก 
  รายช่ือก านันต าบลเมืองน้อย 
  ๑. ท้ำวอินทริมำตย์ 
  ๒. ท้ำวบุญ  ต้นสกุล  หรือบุญเสนอ 
  ๓. ท้ำวจันทโคตร(ค ำ) ต้นสกุล ค ำแคว้นหรือค ำศรี 
  ๔. ท้ำวจำงวำง (ปลัดส่วน)ต้นสกุล  ส่วนเสมอ 
  ๕. ท้ำวอินทรำช (ปุ้ม) ต้นสกุล  ค ำเพรำะ 
  ๖. ท้ำวสุริยะ(สำ)ค ำแคว้น หรือค ำศรี 
  ๗. นำยสุวรรณ  เสื่อมเศร้ำ  หรือไชยำนุกูล พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๕๑๗ 
  ๘. นำยพุทธำ   ค ำเพรำะ  พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙  
  ๙. นำยโสม  ทำระ  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔  
           ๑๐. นำยเนียม  บุญเสนอ  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗  
           ๑๑. นำยทอง  ธนะศรี  พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐  
           ๑๒. นำยเสรี  ทำนะ  พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐  
                    ๑๓. นำยอ ำพล  พิมพำ  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  
                    ๑๔. นำยสมคิด  ค ำเพรำะ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๓ 
           ๑๕. นำยบุญเหลื่อม  ทองค ำ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  -  2556 
  16. นำยพยนต์  จันทร์แจ่ม พ.ศ. 2556-2558 
  17. นำยสมบูรณ์  ประจันทร์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 
-บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1 อำนำเขต ทิศเหนือจดบ้ำนผึ้งต ำบลทำม,ทิศตะวันออกจดบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8 ต.เมืองน้อย,       
ทิศตะวันตกจดบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 และทิศใต้จดบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 ต.เมืองน้อย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,800 ไร่ 
-บ้ำนโนนสวนหมู่ 2 อำนำเขตทิศเหนือติดบ้ำนหนองน้ ำเต้ำ,ทิศใต้ติดเขตบ้ำนหนองเทำ,ทิศตะวันออกติดเขตบ้ำนเมือง
น้อยหมู่ 6และทิศตะวันตกติดเขตต ำบลอีปำด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,700 ไร่ 
- บ้ำนหนองเทำหมู่ 3 อำนำเขตทิศเหนือติดเขตบ้ำนโนนสวน,ทิดตะวันออกติดเขตบ้ำนเขวำ ทิศตะวันตกติดเขตบ้ำนโนน
ปอ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,680 ไร่ เป็นพื้นที่ทกำรเกษตร 2,200 ไร่ พ้ืนที่ป่ำชุนชน 300ไ ร่ พ้ืนที่หมู่บ้ำน 180 ไร่ 
- บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4 อำนำเขตทิศเหนือติดบ้ำนนำค ำใหญ่ ,ทิศใต้ติดบ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 10 ,ทิศตะวันออกติดบ้ำน
โนนสวนและทิศตะวันตกติดเขตบ้ำนหนองไฮ มีพื้นที่1,250 ไร่ 
- บ้ำนหนองมุขหมู่ 5 มีอำนำเขตทิศเหนือติดบ้ำนนำค ำใหญ,ทิศใต้ติดเขตบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 ทิศตะวันออกติดเขตบ้ำน
ผึ้งต ำบลทำมและทิศตะวันตกติเขตบ้ำนหนองน้ ำเต้ำ มีพ้ืนที่1,053 ไร่ 
- บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 มีอำนำเขตทิศเหนือติดบ้ำนหนองมุข หมู่5 ,ทิศใต้ติดเขตบ้ำนหนองเทำหมู่ 3,9,ทิตะวันออกติด
เขตบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 และทิศตะวันตกติดเขตบ้ำนโนนสวน มีเนื้อที่  129 ไร่ 
-บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 มีอำนำเขตทิศเหนือติดบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8 ทิศใต้ติดเขตบ้ำนเขวำ ต.ละทำย ทิศตะวันออกติด
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8 มีเนื้อที่ 2,500 ไร ่
- บ้ำนเมืองน้อย 8 มีอำนำเขตทิศเหนือติดเขตบ้ำนผึ้ง ทิศใต้ติดเขตหมู่ 7 ทิศตะวันออกติดเขตต ำบลละทำย และทิศ
ตะวันติดเขตหมู่ 1 มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ 
-บ้ำนหนอนเทำหมู่ 9 มีอำนำเขตทิศเหนือติดเขตบ้ำนโนนสวน ทิศใต้ติดเขตล ำห้วยเทินและแม่น้ ำมูล ทิศตะวันออกติด
เขตบ้ำนเขวำต ำบลละทำยและทิศตะวันตกติดเขตบ้ำนโนนปอต ำบลบัวน้อย มีเนื้อที่2,700 ไร่ 



๓ 

 

- บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 10 ทิศเหนือติดเขตอ ำเภอเขื่องใน ทิศใต้ติดเขตหมู่ 2และหมู่ 5 ต ำบลเมืองน้อย ทิศตะวันออกติด
เขตบ้ำนหนองมุขหมู่ 5 และทิศตะวันตกติดเขตบ้ำนหนองไฮ ต.อีปำด มีเนื้อที่2,746 ไร่ 
ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองน้อย  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตำมประกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำำ เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒  
ลงวันที่  ๓๐  มกรำคม ๒๕๓๙)มีหมู่บ้ำนอยู่ในควำมรับผิดชอบ  จ ำนวน ๑๐ หมู่บ้ำน และได้ท ำกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีจ ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น ๒๐ คน โดย
มีนำยเสรี   ทำนะ  เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรคนแรก 
  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ตั้งอยู่ที่ 155 หมู่ที่ ๑ ต ำบลเมืองน้อย มีหมู่บ้ำนที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบ  จ ำนวน ๑๐ หมู่บ้ำน มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๒๐ คน มี นำยไพบูลย์  ค ำศรี
เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  นำยประทีป  ค ำเพรำะ   เป็นประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
รูปลักษณ์ ส่วนกลำงของวงกลมเป็นรูปปรำสำท  ด้ำนล่ำงของปรำสำทจะเป็นรูปแม่น้ ำท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ของหนอง
น้ ำรูปด้ำนข้ำงปรำสำทเป็นรูปต้นหอมกับพริก  ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพืชเศรษฐกิจของต ำบลเมืองน้อยขอบวงนอก
ด้ำนบนเป็นชื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  ด้ำนข้ำงเป็นดอกล ำดวนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ดอกไม้ประจ ำจังหวัด  
ศรีสะเกษขอบด้ำนล่ำงเป็นซึ่งอ ำเภอกันทรำรมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และตรำเครื่องหมำยมีเส้นผ่ำศูนย์ กลำงไม่เกิน ๕ 
เซนติเมตร 
 
ความหมาย ปรำสำทที่อยู่กึ่งกลำงของวงกลมเป็นปรำสำทที่ใช้เป็นตัวแทนหมู่บ้ำนในต ำบลเมืองน้อย  สำยของแม่น้ ำ
แสดงถึงหนองน้ ำส ำคัญ ๆในต ำบลเมืองน้อย  เช่นหนองน้ ำกระสุนที่ห้อมล้อมบ้ำนเมืองน้อยยำมเกิดอันตรำยต่ำง ๆใน
อดีต เช่น ศึกชิงนำงเจียงใด  ซึ่งเป็นธิดำของเจ้ำเมียงเซซ้วน  จึงเกิดศึกขึ้นระหว่ำงเจ้ำเมืองเซซ้วนกับเท้ำอินทะสะเกษ
ท้ำวทะสะเกษ จึงได้สั่งให้ทหำรขุดหนองขึ้น  เพ่ือเป็นที่หลบหลุม  จึงได้กลำยเป็นหนองกระสุนตรำบเท่ำทุกวันนี้  
ต้นหอมกับพริกแสดงถึงพืชเศรษฐกิจของต ำบลเมืองน้อย 
 

รำยชื่อประธำนกรรมกำรบริหำร/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตั้งแต่ปี พุทธศักรำช ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน 
 ๑. นำยเสรี   ทำนะ  ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๐ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐ 
 ๒. นำยอ ำพล   พิมพำ  ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๐ -  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๘  
 ๓. นำยไพบูลย์   ค ำศรี  ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๘ -  ๓๐  ก.ค.  2552 
 ๔. นำยอ ำพล   พิมพำ   ๖  ก.ย.  ๒๕๕2  -  20 ต.ค. 2555 
   5. นำยไพบูลย์ ค ำศรี  9 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน 
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 โดยสรุปแล้วที่ตัง้ ต ำบลเมืองน้อยอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอกันทรำรมย์ ประมำณ 15 กิโลเมตร 
    ทิศเหนือ  ติดต่อเขตต ำบลนำค ำใหญ่  อ ำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
    ทิศใต้  ติดต่อกับล ำแม่น้ ำมูล อ ำเภอกันทรำรมย์ 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตต ำบลทำมและต ำบลละทำย อ ำเภอกันทรำรมย์ 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อเขตต ำบลบัวน้อยและต ำบลอีปำด  อ ำเภอกันทรำรมย์ 
    เนื้อที ่พ้ืนที่ทั้งหมด 57 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ๓๕,๖๒๕ ไร่ 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่ทั้งหมด 57 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 35,625 ไร่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย   มีสภำพทำง
กำยภำพเป็นที่รำบสูงพ้ืนที่เหมำะส ำหรับท ำกำรเกษตร เช่น ท ำนำ ท ำไร่ และเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ  เพ่ือใช้ใน 
กำรท ำกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

 
โดยสรุปแล้วลักษณะภูมิประเทศในภำพรวมต ำบลเมืองน้อยมีสภำพทำงกำยภำพเป็นที่รำบสูงพ้ืนที่เหมำะส ำหรับท ำ
กำรเกษตร เช่น ท ำนำ ท ำไร่ และเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ  เพ่ือใช้ในกำรเกษตรตลอดทั้งปี 
จ านวนหมู่บ้าน   แยกตำมกำรแบ่งเขตกำรปกครองมีหมู่บ้ำนทั้งหมด ๑๐  หมู่บ้ำน ดังนี้ 
-หมู่ที่  ๑  บ้ำนเมืองน้อย  -หมู่ที่  ๒  บ้ำนโนนสวน   -หมู่ที่  ๓  บ้ำนหนองเทำ 
-หมู่ที ่ ๔  บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ -หมู่ที่  ๕  บ้ำนหนองมุข -หมู่ที่  ๖  บ้ำนเมืองน้อย 
-หมู่ที่  ๗  บ้ำนเมืองน้อย  -หมู่ที่  ๘  บ้ำนเมืองน้อย -หมู่ที่  ๙  บ้ำนหนองเทำ 
-หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ    
  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะโดยทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  มีอำกำศร้อนเป็นส่วนใหญ่มีอำกำศหนำว
เล็กน้อยในฤดูหนำวและมีฝนตกซุกในฤดูฝน   อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี   ประมำณ 25.30 องศำเซลเซียส  เดือนที่มี
อุณหภูมิต่ ำสุด คือเดือนธันวำคม ประมำณ  15 – 18 องศำเซลเซียส  และเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนเมษำยน
ประมำณ 39 องศำเซลเซียส 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
    ส่วนใหญ่ดินในพื้นที่ต ำบลเมืองน้อยเกือบทุกหมู่บ้ำนเป็นดินรวนปนทรำย ซึ่งเหมำะแก่กำรท ำ
กำรเกษตร  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
   ต ำบลเมืองน้อยประกอบด้วย  10 หมู่บ้ำนโดยในแต่ละหมู่บ้ำนจะมีผู้น ำและพ้ืนที่หมู่บ้ำนดังนี้ 
1 บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1  มีนำยสุภำพ ค ำศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 1มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 1,800 ไร่ 
2. บ้ำนโนนสวนหมู่ 2  มีนำยส ำเร็จ ป้องเศร้ำ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 2มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 1,700 ไร่ 
3. บ้ำนหนองเทำหมู่ 3  มีนำยจ ำรัส พวงจ ำปำ   เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 3มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 2,680 ไร่ 
4. บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4 มีนำยวินัย สุขเขียว   เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 1,250 ไร่ 
5. บ้ำนหนองมุขหมู่ 5  มีนำยภัยมณี ชำรี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 1,053 ไร่ 
6. บ้ำนเมืองน้อยน้อยหมู่ 6 มีนำยไสว ค ำศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 6มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 129 ไร่ 
7. บำ้นเมืองน้อยหมู่ 7 มีนำยสมบูรณ์ ประจนัทร์ เป็นก ำนันประจ ำต ำบลเมืองน้อยมีพืน้ที่ทัง้หมดของหมู่บ้ำน 2,500 ไร ่
8. บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8  มีนำงพิมศำ บุญอเนก   เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8มีพ้ืนทีท่ั้งหมดของหมู่บ้ำน 2,000 ไร่ 
9. บ้ำนหนองเทำหมู่ 9 มีนำยบูรณศักดิ์ เหมือนมำตย์ เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9 มีพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน 2,700 ไร่ 
10. บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 10 มีนำยวิจิตร   อุ่นอ่อน  เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10 มีพ้ืนที่ทัง้หมดของหมู่บ้ำน 2,746 ไร่ 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
   ต ำบลเมืองน้อยได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และสมำชิกสภำท้องถิ่นออกเป็น  10  
หน่วยเลือกตั้ง   

หน่วยเลือกตั้งที่  1  หมู่ที่  1  บ้ำนเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่  2  บ้ำนโนนสวน 
หน่วยเลือกตั้งที่  3  หมู่ที่  3  บ้ำนหนองเทำ 
หน่วยเลือกตั้งที่  4  หมู่ที่  4  บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ 
หน่วยเลือกตั้งที่  5  หมู่ที่  5  บ้ำนหนองมุข 

  หน่วยเลือกตั้งที่  6  หมู่ที่  6  บ้ำนเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  7  หมู่ที่  7  บ้ำนเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  8  หมู่ที่  8  บ้ำนเมืองน้อย 
หน่วยเลือกตั้งที่  9  หมู่ที่  9  บ้ำนหนองเทำ 
หน่วยเลือกตั้งที่  10 หมู่ที่  10  บ้ำนหนองน้ ำเต้ำ 

ต ำบลเมืองน้อย ประกอบด้วยกำรปกครองท้องที่  10  หมู่บ้ำน มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล 20  คน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน และเลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน  ดังนี้ ฝ่ายสภาฯ โดยมี พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ ปลัดอบต.เป็นเลขาฯ 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1  1. นำยอ ำพร  พิมพำ  (รองประธำนสภำ) 
2. นำยอุทัย  ค ำศรี 

สมำชิก อบต.  หมู่ที่ 2  1. นำงสมนึก  ทำงทอง 
2. นำงบัวพันธ์  ทองทวี 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3  1. นำยสุเทพ  วิมุติกุล      
    2. นำยไพรัตน์  เหมือนมำตย์   
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สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 1. นำยบรรจบ   สิทโท 
2. นำยสุวรรณ  จันทร์แจ่ม 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5  1. นำยนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ 
2. นำยสุพัฒน์  อุ่นอ่อน 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6  1. นำงสุภัธรนันท์ ค ำศรี 
2. นำยไพศำล  ทองค ำ 

สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7  1. นำยเปรม  ทำระ 
2. นำยประทีป  ค ำเพรำะ (ประธำนสภำฯ) 

สมำชิก อบต.  หมู่ที่ 8  1. นำยสมำน  เขียวอ่อน   
2. นำยมนเทียร  เขียวอ่อน 

สมำชิก อบต.  หมู่ที่ 9  1. นำยสุรธีร์  เทพบุรี 
2. นำงสำวรุ่งทิพำ กรมพไมย 

สมำชิก อบต.  หมู่ที่ 9  1. นำยสมัย  ซำเหลำ 
2. นำยประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม 

ฝ่ายบริหาร 
1. นำยไพบูลย์  ค ำศรี  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
2. นำยสมำน  สืบเสน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยคนที่ 1 
3. นำยไพรัตน์  เหมือนมำตย์ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยคนที่ 2 
4. นำยประสิทธิ์  ทำระ  เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

 
ฝ่ายปกครอง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย 

1. นำยสุภำพ  ค ำศรี  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 
2. นำยส ำเร็จ  ป้องเศร้ำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 2 
3. นำยจ ำรัส  พวงจ ำปำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 3 
4. นำยวินัย  สุขเขียว  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 4 
5. นำยภัยมณี  ชำรี  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5 
6. นำยไสว  ค ำศรี  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 6 
7. นำยสมบูรณ์  ประจันทร์ ก ำนันต ำบลเมืองน้อย(หมู่ 7) 
8. นำงพิมศำ  บุญอเนก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8 
9. นำยบูรณศักดิ์ เหมือนมำตย์ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 9 
10.  นำยวิจิตร  อุ่นอ่อน  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10 

พนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
1. พ.จ.ต.ประทวน วรำพุฒ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. นำงพัชรำวดี  ปักโคทะกัง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3. นำยวัชรินทร์  บุญเริ่ม  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
4. นำยอภิชำติ   บัวแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
5. นำยโยธิน  บัวทอง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
6. นำงสำวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
7. นำยสุรพงษ์  อุทัย  นิติกรช ำนำญกำร 
8. นำยทองดี  ศรีนำม  นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=58593&voteSeq=1/2556&orgId=2057&position=2&applicantId=100000404780671


๗ 

 

9. นำงทัศนีย์  จันทร์แจ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
10. นำงสำวนวลปรำงค์ นำมบุตร นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีข ำนำญกำร 
11. นำงศิริพร  ครองยุติ  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร 
12. นำงสำวนิรมล เขียวอ่อน นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
13. นำงสำวนันทิยำ สุรวิทย์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
14. นำยพรชัย  เกียรติศักดำกุล นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
15. จ่ำเอกเทพด ำรง ทองค ำ  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญงำน 
16. นำงไพเรำะ  วรำพุฒ  คร ู

ลูกจ้างประจ า 
  1.นำงสำวนิพัชรินทร์ ทำนะ  นักจัดกำรงำนทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1. นำยขวัญชัย  บุญเสนอ ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 
 2. นำงสำวพุทธรักษ์ ค ำศรี  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
 3. นำยศรยุทธ์  ทำระ  นักกำรภำรโรง 
  4. นำงสุกันยำ  ค ำเพรำะ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
  5. นำงสำวณัฐธิดำ เหรีญตะคุ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
 6. นำงสำวข้ำวทิพย์ ภูพวก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 7. นำงไพรัตน์  ทำนะ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 8. นำงปฏิภำณี  ศรีใส  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 
 9. นำยณรงค ์  พิมพำ  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ป้องกันฯ 
 10. นำยไม้เอก  เหมือนมำตย์ ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 
 
การเลือกตั้งผู้บริหารเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2555   
จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิทั้งสิ้นจ ำนวน   3,380  รำย 
จ ำนวนผู้มีสิทธิ์ที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจ ำนวน 2,296 รำย 
จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ จ ำนวน    3,500  รำย 
จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน    2,296 รำย 
จ ำนวนบัตรดี      2,252 บัตร 
จ ำนวนบัตรเสีย      37 บัตร 
จ ำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    7 บัตร 

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร  
   จ ำนวนหลังคำเรือนทั้งหมด  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  1,093 หลังคำเรือนมีประชำกร 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ที่ ๑ จ ำนวน 109 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  207  คน หญิง  ๑๙0  คน รวม   397  คน  
บ้ำนโนนสวนหมู่ที่ ๒ จ ำนวน 144 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  342  คน หญิง  309  คน รวม    ๖51  คน  
บ้ำนหนองเทำหมู่ที่ ๓ จ ำนวน 119 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  ๒๕4  คน หญิง  ๒71  คน รวม    ๕25  คน  
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ที่ ๔ จ ำนวน 78 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  ๑๗6  คน หญิง  ๑89  คน รวม    ๓65  คน  
บ้ำนหนองมุขหมู่ท่ี ๕ จ ำนวน 66 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  ๑๕8  คน หญิง  ๑52  คน รวม    ๓10  คน
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ที่ ๖  จ ำนวน 129 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  229  คนหญิง  211  คน รวม    440 คน
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ที่ ๗ จ ำนวน 75 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  ๑56  คน หญิง  ๑57  คน รวม    ๓13  คน
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บ้ำนเมืองน้อยหมู่ที่ ๘ จ ำนวน 162 หลังคำเรือน มีประชำกรชำย  ๓02  คน หญิง  ๓05  คน รวม    ๖07  คน
บ้ำนหนองเทำหมู่ที่ ๙ จ ำนวน 143 หลังคำเรือนมีประชำกรชำย  ๒77  คน หญิง  ๒92  คน รวม    ๕69  คน  
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ที่ ๑๐  จ ำนวน 68 หลังคำเรือน มีประชำกรชำย  ๑79  คน หญิง  ๑๔8  คน รวม    ๓27  คน
  จ านวนประชากรทั้งส้ิน   ๔,504  แยกเป็น  ชำย  ๒,280  คน    หญิง  ๒,224  คน   
ข้อมูลจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง ณ  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2562 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย   5๗ คน/ตำรำงกิโลเมตร  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

-  จ ำนวนผู้สูงอำยุ :60 ปีขึ้นไป    755 คน  (ข้อมูล  ณ 1 มิถุนำยน 2562) 
- จ ำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี -34  ปี   1,263 คน  
- จ ำนวนผู้สูงอำยุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :   63 คน  
- จ ำนวนสตรีตั้งครรภ์ :     13 คน  
- จ ำนวนผู้สูงอำยุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :   1 คน  
-จ ำนวนประชำกรช่วงอำยุ 35 ปี – 59 ป ี   2,240 คน  
- จ ำนวนผู้พิกำร :     169 คน (ข้อมูล ณ 1 มิถุนำยน 2562) 
 

4. สภาทางสังคม 
4.๑ การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษำ จ ำนวน  ๓  แห่ง(ขยำยโอกำส ม.๑ – ม.๓  จ ำนวน ๑ แห่ง) 
ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้ำนเมืองน้อยหนองมุข (อนุบำล-ป.6)มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  113 คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562) 
2. โรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน(อนุบำล-ป.6) มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 70คน (ข้อมูล ณ 16 มิ.ย. 2562) 
3. โรงเรียนบ้ำนหนองเทำ(อนุบำล-ป.6) มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.2562) 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กถ่ำยโอนจำกกรมศำสนำ จ ำนวน  1  แห่ง จ ำนวนนักเรียน  
จ ำนวน   34  คน (ข้อมูล  ณ  10 มิถุนำยน 2562) 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ี อบต.จัดตั้งเอง จ ำนวน  2  แห่ง ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเทำ มีจ ำนวนนักเรียนจ ำนวน     18 คน(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562) 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน มีจ ำนวนนักเรียน 15  คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562) 
   - ศูนย์กำรเรียนชุมชน จ ำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ที่ศำลำประชำคมหมู่บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 
   - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน/ห้องสมุดประชำชน  จ ำนวน  ๒  แห่ง 
4.2 สาธารสุข 

    -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล             ๑  แห่ง 
   -  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ       ๑๐๐ % 
 
4.3 อาชญากรรม 
  ต ำบลเมืองน้อย  เป็นต ำบลที่เงียบสงบค่อนข้ำงมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ยังไม่พบปัญหำ
ด้ำนอำชญำกรรมที่รุนแรง  อำจมีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินของประชำชนเกิดข้ึนบำง  แต่ชุมชนก็สำมำรถแก้ไขปัญหำ
เองได้  โดยกำรแจ้งควำม  ณ  สถำนีต ำรวจภูธร  เพื่อให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 
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4.4 ยาเสพติด 
    ปัญหำยำเสพติดในต ำบลเมืองน้อย  พบว่ำมีผู้ที่ติดยำเสพติด ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น และวันก ำลังท ำงำนที่
ใช้ยำเสพติดเป็นตัวกระตุ้นกำรท ำกำรเกษตร  และยังไม่พบผู้ค้ำยำเสพติด เนื่องจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน
ในต ำบล  พร้อมกับผู้น ำท้องที่  ผู้น ำท้องถิ่น  ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นอย่ำงดี กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรให้
ควำมรู้เกี่ยวกับโทษของยำเสพติดและบทลงโทษตำมกฎหมำย  กำรจัดแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติดเป็นต้นภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข 
4.5 การสังคมสงเคราะห ์
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย  มีบทบำทหน้ำที่ในด้ำนกำรสังคมสังเครำะห์  เช่น 
1.  กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์  โดยจะให้เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนน ำเงินไปมอบให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจ ำทุกเดือน  ณ  สถำนที่ที่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชน  จ ำนวนผู้สูงอำยุ+ผู้พิกำร+ผู้ป่วยเอดส์ ของแต่ละหมู่บ้ำน จ ำนวน  925 คน (ข้อมูล ณ 1 มิถุนำยน 2562) 
2.รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
4. กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอ่ืนๆ 
 

5. การบริหารพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
   สภำพกำรคมนำคมทำงบก 
         - ถนนทำงหลวงจังหวัด  หมำยเลข  ๒๑๖๘  เป็นถนนลำดยำงสภำพเป็นหลุมเป็นบ่อ จำกอ ำเภอ
กันทรำรมย์ – อ ำเภอรำษีไศล  ผ่ำนบ้ำนเมืองน้อย ๑,๖,๘และ 2 
  - ถนนทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข  ๒๔๐๔  เป็นถนน คสล. สภำพใช้กำรได้ดีตลอดก่อสร้ำง 
จำกบ้ำนเมืองน้อย  หมู่ที่ ๖ ผ่ำนบ้ำนหนองมุข หมู่ที่ ๕ ถึงอ ำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
  - ถนนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  จำกบ้ำนเมืองน้อย  หมู่ที่  ๖ ถึง  บ้ำนหนองเทำ  หมู่ที่  ๙   
สภำพถนนเป็นถนนลูกรังสภำพดีเป็นส่วนน้อย 
  - กำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนในเขตต ำบล   ใช้รถจักรยำนยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นบำงส่วน  กำร
คมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำน  ถึงอ ำเภอใช้รถจักรยำนยนต์,รถยนต์ส่วนบุคคลและรถสองแถวรับจ้ำง,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง
บำงส่วน 
5.2 การไฟฟ้า 
   - ประชำกรทุกหมู่บ้ำนมีไฟฟ้ำสำธำรณใช้ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของแต่ละหมู่ไฟฟ้ำยังไปไม่ถึง 
   - ประชำกรร้อยละ 70 ได้มีไฟฟ้ำกำรเกษตรใช้และประชำกรร้อยละ 30 ไฟฟ้ำกำรเกษตรยังเข้ำไม่ถึง 
 
 5.3 การประปา 
   -องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย มีระบบประปำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  7 แห่ง ประกอบด้วย 
  -บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1,7,8      จ ำนวน  1 แห่ง 
  - บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6      จ ำนวน  1 แห่ง 
- บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4,10     จ ำนวน  1 แห่ง 
- บ้ำนหนองเทำ หมู่ 3      จ ำนวน  1  แห่ง 
- บ้ำนหนองมุข หมู่ 5 (บริหำรจัดกำรโดยหมู่บ้ำน   จ ำนวน  1  แห่ง 
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- บ้ำนโนนสวนหมู่ 2 (มีแต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์)   จ ำนวน  1 แห่ง 
- บ้ำนหนองเทำ หมู่ 9      จ ำนวน  1  แห่ง 
จ านวนผู้ใช้น้ าประปาในแต่ละหมู่(ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562) 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1  ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน  109  ครัวเรือน   ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ - ครัวเรือน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน  74 ครัวเรือน  ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ 1 ครัวเรือน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน  162  ครัวเรือน  ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ - ครัวเรือน 
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน    77  ครัวเรือน  ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ 1 ครัวเรือน 
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 10  ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน    68  ครัวเรือน  ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ - ครัวเรือน 
บ้ำนหนองเทำหมู่ 3 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน    117  ครัวเรือน  ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ 2 ครัวเรือน 
บ้ำนหนองเทำหมู่ 9 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน     141  ครัวเรือน ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ 2 ครัวเรือน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 ผู้ใช้น้ ำประปำจ ำนวน 127  ครัวเรือน ยังไม่มีน้ ำประปำใช้ 2 ครัวเรือน 
5.4  โทรศัพท์      
-ในพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้ำนไม่มีโทรศัพท์สำธำรณ ส่วนใหญ่ประชำชนใช้โทรศัพท์มือถือโดยในพื้นท่ีมีเสำสัญญำโทรศัพท์ 
จ ำนวน  5  แห่ง  ประกอบด้วย เสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS , ดีเทค,ทูมูรฟ 
-ครัวเรือนที่มี โทรศัพท์เคลื่อนใช้จ ำนวน  1,093 ครัวเรือน(อย่ำงน้อย  1 เครื่อง/ครัวเรือน) 
- ครัวเรือนที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้   -     ครัวเรือน  
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภณัฑ์ 
    - ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขอนุญำต เอกชน (ปณช.)  ๑  แห่ง  ( บ้ำนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ ) 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชำกรส่วนใหญ่ในต ำบลเมืองน้อยประกอบอำชีพ   ดังนี้ 
- อำชีพหลัก  คือ  อำชีพท ำนำ,ท ำสวนปลูกหอม,ปลูกพริก 
- อำชีพรอง คือ อำชีพรับจ้ำงทั่วไป,ค้ำขำย,ประกอบธุรกำรปั้มน้ ำมันบำงส่วน 
- กำรปลูกข้ำวนำปีของประชำชนในต ำบลเมืองน้อยมีพ้ืนที่ท ำนำปี ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 จ ำนวน 23,736.50 ไร่ ข้ำว 
กข6 จ ำนวน 1,915 ไร ่
-กำรปลุกพริกจ ำนวน  940 ไร่ 
- กำรปลูกยำงพำรำจ ำนวน  1,697  ไร ่
- กำรปลูกหอมแดงจ ำนวน   320 ไร่ 
- กำรปลูกมันส ำปะหลังจ ำนวน   22.25 ไร่ 
6.2 การประมง 
   ส่วนใหญ่พื้นที่ต ำบลเมืองน้อยมีอยู่สองหมู่บ้ำนที่มีแม่น้ ำมูลไหลผ่ำน ได้แก่ บ้ำนหนองเทำหมู่ 3และหมู่ 9   
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในต ำบลท ำกำรเกษตร  ส่วนกำรท ำกำรประมงเป็นอำชีพเสริม จ ำนวน   262  ครัวเรือน แยกเป็นหมู่ 
3 จ ำนวน 119 ครัวเรือน และหมู่ 9 จ ำนวน 143 ครัวเรือน 
6.3 การปศุสัตว ์
   ประชำชนในต ำบลเมืองน้อย ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพอำชีพเสริม  
เช่น  กำรเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือ  เป็นต้น แยกเป็น 
- การเลีย้งสุกร  จ านวน  1 ราย 

- การเลีย้งโค  จ านวน  249 ครัวเรือน 
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6.4 การบริการ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยมีสถำนบริกำรต่ำงๆในพ้ืนที่ดังนี้ 
  1. สถำนที่บริกำร อินเตอร์เน็ตต ำบล(อบต.เมืองน้อย) จ ำนวน 1 แห่ง 
   2. อู่ซ่อมรถ    จ ำนวน  4   แห่ง 
   3. ร้ำนขำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง  จ ำนวน  1  แห่ง 
   4. สถำนบริกำรน้ ำดื่ม   จ ำนวน  10 แห่ง 
 5. ปั้มน้ ำมันและก๊ำช   จ ำนวน  1 แห่ง 
 6. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน  1 แห่ง 
 7. โรงสีข้ำวขนำดเล็ก   จ ำนวน  12  แห่ง 
 8. ที่ท ำกำรต ำรวจชุมชน   จ ำนวน  1  แห่ง 
 9. ร้ำนเสริมสวย    จ ำนวน  2 แห่ง 
   10. ร้ำนค้ำเบ็ตเตล็ด   จ ำนวน   แห่ง 
 
6.5 การท่องเที่ยว 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยไม่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว แต่ในพ้ืนที่มีสถำนที่น่ำสนใจและอำ
นำคตจะส่งเสริมเป็นสถำนที่ไว้ศึกษำเรียนรู้  และมีป่ำไม้ธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์   
 
6.6 อุตสาหกรรม 

ต ำบลเมืองน้อย เป็นต ำบลที่อยู่นอกเขตอุตสหกรรมขนำดใหญ่ ในพ้ืนที่ต ำบลเมืองน้อย ไม่มีกำรท ำ 
อุตสหกรรม 
 
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่  
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 1 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเม่ือ 

(วันเดือน ปี) 

จ านวน
สมาชิก 

จ านวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธาน 

1 
กองทุนหมู่บ้ำน 16 พฤศจิกำยน 

2544 
96 2,000,000 นำยค ำเลียง เขียวอ่อน 

2 

กลุ่มวิสำหกิจ
ปลูกหอม  
ข้ำวหอมมะลิ
เพ่ิมศักยภำพ 

14 มกรำคม 
2551 

60  - 

3 กลุ่มสตรี   40,000 นำงประยงค์ ค ำศรี 

4 

กลุ่มกองทุน
สงเครำะห์
หมู่บ้ำน 

  20,000 - 
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กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 4 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จ ำนวน
สมำชิก 

จ ำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธำน 

1 กองทุนหมู่บ้ำน มิถุนำยน 2544 56 1,100,000 นำยเทียน  เอกศิริ 

2 
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 10 ตุลำคม 

2549 
16 100,000 นำยประยูร ส ำรำญ 

3 
กลุ่มพัฒนำสตรี กรกฎำคม 

2544 
25 25,000 นำงค ำผ่ำน เอกศิริ 

 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน) หมู่ 5 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จ ำนวน
สมำชิก 

จ ำนวน
เงินทุน 

(ปัจจุบัน) 
ชื่อประธำน 

1 กองทุน ก.ข. คจ. 
14 มิถุนำยน 

2544 
55 

(ครัวเรือน) 
280,000 นำยเผดิม หนูพัฒน์ 

2 กองทุนออมทรัพย์ 
15 มิถุนำยน 

2544 
62 102,000 นำยจิตร หนูพัฒน์ 

3 กองทุนหมู่บ้ำน 
10 มีนำคม 

2544 
89 1,085,000 นำยทองจันทร์ ภูพวก 

4 กองทุนมูลนิธิวัด 
14 มิถุนำยน 

2542 
57 

(ครัวเรือน) 
45,000 นำยจิตร หนูพัฒน์ 

5 
กองทนุ 
เศรษฐกิจชุมชน 

14 สิงหำคม 
2544 

22 
(ครัวเรือน) 

100,000 นำยจิตร หนูพัฒน์ 

 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 8 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จ ำนวน
สมำชิก 

จ ำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธำน 

1 
กองทุนหมู่บ้ำน 16 พฤศจิกำยน 

2544 
96 2,000,000 นำยค ำเลียง เขียวอ่อน  

2 

กลุ่มวิสำหกิจ
ปลูกหอม  
ข้ำวหอมมะลิ
เพ่ิมศักยภำพ 

14 มกรำคม 
2551 

60   

3 กลุ่มสตรี   40,000 นำงประยงค์ ค ำศรี 

4 
กลุ่มกองทุน
สงเครำะห์
หมู่บ้ำน 

  20,000 - 
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กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 9 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จ ำนวน
สมำชิก 

จ ำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธำน 

1 
กองทุนหมู่บ้ำน 2 มิถุนำยน 

2544 
83 1,000,000 นำงค ำหม่อน บุญถนอม 

2 กลุ่มปุ๋ย 2543 98  24,000 นำงบรรพต  ค ำชำลี 
3 กลุ่มสตรี 2544 27  นำงอนงค์  สืบเสน 
4 กลุ่มออมทรัพย์ 2544 83  นำงค ำหม่อน  บุญถนอม 

 
 
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน (แหล่งทุนชุมชน)หมู่ 10 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม/องค์กร 
จัดตั้งเมื่อ 

(วันเดือน ปี) 
จ ำนวน
สมำชิก 

จ ำนวนเงินทุน 
(ปัจจุบัน) 

ชื่อประธำน 

1 
กองทุนหมู่บ้ำน กรกฎำคม 

2544 
69 1,0980,000 นำยพยนต์  จันทร์แจ่ม 

2 กลุ่มผู้เลี้ยงโค มกรำคม 2551 19 100,000 นำยพยนต์  จันทร์แจ่ม 

3 
กลุ่มพัฒนำสตรี กรกฎำคม 

2544 
23 26,000 นำงปรำณี จันทร์แจ่ม 

 
6.8 แรงงาน 

รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำนำ ปลูกข้ำว พริก  ข้ำวโพด  
ปลูกหอมแดงและกระเทียม และท ำสวนยำงรวมทั้งปลูกพืชพักส่วนครัวส่งตลำดเช่ำนมะเขือเทศ ผักชี กะหล่ ำ ฯลฯ
ประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 -ประชำชนในต ำบลเมืองน้อยนับถือศำสนำพุทธ 100 %  และในพื้นท่ีต ำบลเมืองน้อยมี   
วัดจ ำนวน  7  แห่ง 
7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 -บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1,7,8 ประเพณีที่ส ำคัญของชุมชน คือ ประเพณีออกพรรษำ – เข้ำพรรษำ บุญผ้ำป่ำ บุญมหำชำติ     
บุญบั้งไฟ และ ลอยกระทง 

-บ้ำนโนนสวนหมู่ 2ประเพณีส ำคัญ คือ บุญเดือนสำม วันสงกรำนต์ บุญบั้งไฟ วันเข้ำพรรษำ และ วันออกพรรษำ 

-บ้ำนหนองเทำหมู่ 3 ตำมจำรีตประเพณี ฮีดสิบสอง ครองสิบสี่ 
 -บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4,๑๐ประเพณีที่ส ำคัญของชุมชน คือ วันผู้สูงอำยุ (สงกรำนต์) 
- บ้ำนหนองมุขหมู่ 5 ประเพณีส ำคัญของชุมชน คือ กำรบำยศรีสู่ขวัญ , งำนสมรส , งำนขึ้นบ้ำนใหม่ , งำนอุปสมบท 
- บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 ประเพณีท่ีส ำคัญ คือ บุญผ้ำป่ำ บุญบั้งไฟ วันเข้ำพรรษำ ออกพรรษำ บุญมหำชำติ 
- บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 9 ประเพณีที่ส ำคัญของชุมชน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่ 
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7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
-บ้านเมืองน้อยหมู่ 1  ใช้ภำษีอีสำน และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง พรำหมณ์ บำยศรีสู่ขวัญโดย นำยปอน ค ำศรี เรื่อง 

สำนบุ้งกี๋,แหโดย นำยศุภชัย พิมพำ อำยุ  45 ปี 
-บ้ำนโนนสวนหมู่ 2 ใชภ้ำษำอีสำน 
-บ้ำนหนองเทำหมู่ 3,9 ใช้ภำษำอีสำน และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง 
 เรื่อง บำยศรีสู่ขวัญโดย นำยพรมมำ  สืบเสนเรื่อง เครื่องจักรสำน โดย นำยบุญฮู้  สืบเสน 

เรื่อง หมอทรง โดย นำยบุญมี  มะณี  
- บ้ำนหนองมุขหมู่ 5 ใช้ภำษำถ่ิน ภำษำอีสำน และภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย  
นำยทองสำ  ทองทวี,นำยสว่ำง  ชรำศรี เรื่อง ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยนำยทองจันทร์   ภูพวก  
เรื่อง หัตถกรรมโดยนำยจันทร์ จันทร์แจ่มและนำยบุญเกื้อ ชำรี   
-บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 ประชำชนใช้ภำษำอีสำน 
-บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 ประชำชนใช้ภำษำอีสำนและมีภูมิปัญญำท้องถิ่น เรื่องช่ำงฝีเมือ โดยนำยเหลี่ยม บุญเสนอ  
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยนำยสมคิดค ำเพรำะ และเรื่องยำสมุนไพรพื้นบ้ำน โดยนำยบ ำรุง เขียวอ่อน 

-บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 8 ภำษำท่ีใช้ภำษำอีสำน และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง ศำสนพิธีโดย นำยค ำพันธ์  สรรพศรี 
เรื่อง จักรสำน โดย นำยกล้ำหำร  เอกศรี  
- บ้ำนหนองเทำหมู่ 9 ภำษำที่ใช้ภำษำอีสำน และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง บำยศรีสู่ขวัญโดย นำยพรมมำ  สืบเสน
เรื่อง เครื่องจักรสำนโดย นำยบุญฮู้  สืบเสน และเรื่อง หมอทรงโดย นำยบุญมี  มะณี   

-บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 10 ภำษำท่ีใช้คือภำษำอีสำน และมีภูมิปัญญำท้องถิ่นในเรื่อง ฤกษ์ พิธีต่ำงๆโดยนำยมั่นจันทร์แจ่ม
เรื่อง หมอยำพื้นบ้ำนโดยนำยเนียม  ส ำรำญ  ,เรื่อง ผู้น ำพิธีกรรมทำงศำสนำโดย นำยสุพี พิมพ์ไชย ,เรื่อง ช่ำงท ำ
เครื่องมือหำกินโดย นำยหมอน  เอกศิริ และเรื่อง เวทมนต์ คำถำ โดย นำยเขื่อง  สลักค ำ 
 7.4  สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนคือแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกพริกแห้งเพ่ือท ำพริกป่น 
- มีเครื่องจักรสำรจำกไม้ไผ่ 
- สินค้ำหอมแดง/กระเทียม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  
 -แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 - แม่น้ ำ/หนองน้ ำ /หนองน้ ำ จ ำนวน  9 แห่ง  
- แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
  -  บ่อบำดำล      จ ำนวน            ๒13  แห่ง 

  -  สระ           จ ำนวน                    34   แห่ง 

    - ประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน   6 แห่ง 
   - แก้มลิง/ฝำย      4   แห่ง 

 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

1.สระหนองบัว บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1 กว้ำง  100 เมตร ยำว 150 เมตร ลกึ 3.50 เมตร 

2.สระน้ ำหนองยำง บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1 กว้ำง 80 เมตร ยำว 100 เมตร ลึก  3.50 เมตร 

3.สระน้ ำห้วยคึ บ้ำนโนนสวน หมู่ 2 กว้ำง 50 เมตร ยำว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

4.ระน้ ำหนองแหน บ้ำนหนองมุข หมู่ 5 กว้ำง 80 เมตร ยำว 170 เมตร ลึก 3.50 เมตร 
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5.สระน้ ำหนองผือ บ้ำนหนองเทำหมู่ 9 กว้ำง 70 เมตร ยำว 100 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

6.สระน้ ำหนองเขื่อนช้ำง บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 เนื้อที่ 2 ไร่ 59 ตำรำงวำ ลึก 3.50 เมตร 

7.สระน้ ำหนองน้ ำเต้ำ บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 4 เนื้อท่ี 5 ไร่ ลึก 4 เมตร  
8. ห้วยเทิน  บ้ำนหนองเทำหมู่ 3 เนื้อท่ี 8 ไร่ลึก 4 เมตร 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้(หรือน้ าเพื่ออุปโภค/บริโภค) 
แหล่งน้ ำกินน้ ำใช้เพ่ือกำรอุปโภคบริกำรโภคในพื้นที่ต ำบลเมืองน้อยใช้จำกระบบประปำหมู่บ้ำนแบบขุดเจำะบ่อบำดำล 
ซึ่งมีจ ำนวน  6 แห่ง 
 

8.2 ป่าไม้ 

   พ้ืนที่ป่ำไม้ในต ำบลเมืองน้อย  
-มีพ้ืนทีป่่ำดงหนองกระเตำเป็นป่ำธรรมชำติ ที่มีทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ 2,000 ไร่  
-บ้ำนโนนสวน ประกอบด้วย ป่ำสำธำรณะบ้ำนไทยน้อย  ป่ำสำธำรณะดงหนองแดง ป่ำดอนปู่ตำ สระกักเก็บน้ ำหนอง
สระพัง และสระกักเก็บน้ ำและคลองรอบป่ำดงหนองแดง 
  8.3 ภูเขา 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ยพืน้ที่เขตไม่มีภูเขาพืน้ที่เป็นที่ราบสูง 

8.4 ทรัพยากรธรราชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  

- แม่น้ ามูล 

- ป่าสงวนแห่งชาติหนองกระเตา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงนอ้ย มีพื้นที่ทรัพย์กรธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ ามูลไหล

ผา่น มแีหล่งน้ าคือ หนองบัว   และ หนองยางทางทิศเหนอืมีที่สาธารณะประมาณ 7 ไร่  และล าห้วยคึ  

และสระกักเก็บน้ าหนองสระพัง พร้อมสระกักเก็บน้ าและคลองรอบป่าดงหนองแดง ,ล าห้วยเทิน  

 

9. อื่นๆ 

- 
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ส่วนท่ี 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 
 
   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
 2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
 
 
 
 วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 

และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี 

  (3) ผลติภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ตอ่ปี 

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ

ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2.การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 

และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที่ 12 
 
 



๑๗ 

 

  (2) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตอ่การพัฒนาคน 

3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการ  น้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 3.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 5.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
 7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรไปสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และอำหำรปลอดภัย 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรยกระดับกำรท่องเทียวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อำรยธรรม ขอมยุคก่อนประวัติศำสตร์
ธรรมชำติและกีฬำสู่นำนำชำติ 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวใหไ้ด้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคา้และเพิ่มมูลค่า          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

เป้าประสงค์ 
1. ชำวศรีสะเกษมีศักยภำพในกำรแข่งขันสู่สำกล 
2. ปะชำขนมีอำชีพและรำยได้เพ่ิม 
3. ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. โครงสร้ำงพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
   เป้าประสงค์ 
   1. ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เป็นคนมีคุณภำพ มีวินัย และตระหนักรู้ถึงโทษภัยต่ำงๆ 
  2. ประชำชนมีสุขภำพและคุณภำพท่ีดี 
   3. ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ 
   1. บ้ำนเมืองสะอำด สิ่งแวดล้อมสวยงำม 
  2. ลดปัญหำภัยธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสี่เขียว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   เป้าประสงค์ 
   1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2. ชุมชนและสังคมมีควำมสมำนฉันท์ 
   3. สัมพันธภำพอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครฐัและธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ 
   1. บุคลำกรภำครัฐได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะแบบมืออำชีพ 
   2. เกิดธรรมำภิบำลที่ดีในองค์กร    
   3. ลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  
๑. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต และกำรประกอบอ ำชีพ  

1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องุถิ่นในเขตจังหวัด 
 



๑๙ 

 

กลยุทธ์  
๑. พัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำ อย่ำงยั่งยืน และแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และกำรผังเมือง รวมทั้ง พัฒนำเมืองให้ได้มำตรฐำน อย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของปริมำณแหล่งน้ ำที่ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงเพิ่มขึ้น  
๒. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น  
๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับกำรปรับปรุง  
๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเมือง โดยกำรวำง ผังเมืองที่มีมำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  
๑. สังคมเกิดควำมสมำนฉันท์ ประชำชนอยู่ดีมีสุข  
๒. ประชำชนมีควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๓. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ  
๔. เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
๕. ประชำชนมีสุขภำพ และคุณภำพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทำงสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๖. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้ำน  
๗. ประช ำชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อำศัยอยู่ตำมแนวชำยแดนมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
๘. ควำมเป็นเลิศทำงดำ้นกีฬำ  
กลยุทธ์  
๑. กำรส่งเสริมส ำนึกในอุดมกำรณ์รักชำติและหน้ำที่ของพลเมืองไทย เพ่ือควำมสมำนฉันท ์ของคนในช ำติ  
๒. กำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๓. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั และกำรปรับปรุงคุณภำพ กำรให้บริกำรประชำชน  
๔. เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรในวัยเรียนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
๕. กำรรักษำสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  
๖. ส่งเสริมประชำชนให้มีสุขภำพอน ำมัยที่ดี พ่ึงพ ำตนเองได้  
๗. สร้ำงค่ ำนิยม จิตส ำนึก และพัฒนำศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยำวชน และประชำชน  
๘. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่สถำบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจำกอบำยมุข สิ่งเสพติด และปัญหำทำงสังคมอ่ืน ๆ  
๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกำส  
10. กำรบูรณำกำรกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำ สำธำรณสุข และแรงงำนอย่ำง องค์รวม  
1๑. กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน  
1๒. ส่งเสริมเยำวชนและประชำชนให้เป็นเลิศด้ำนกำรกีฬำสู่กำรอ ำชีพ  



๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด  
1. จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรรักชำติ 
2. ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับกำรช่วยเหลือรวดเร็ว ทันตำมควำมต้องกำร  
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง  
4. ร้อยละของกำรบริกำรที่สำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร  
5. ร้อยละของบุคล ำกรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
6. ร้อยละของงำนบริกำรที่ได้จัดท ำมำตรฐำนหรือคู่มือกำรให้บริกำร  
7. ร้อยละของบุคล ำกรที่ผ่ำนระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนรำชกำรก ำหนด  
8. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำขีดสมรรถนะตำมแผนพัฒนำบุคลำกร  
9. ร้อยละของควำมครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐำนข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์  
10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี  
1๑. ร้อยละของกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำต่อ ม.ปลำย, สำยอ ำชีพ  
1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำสูงกว่ำค่ำฐำน  
1๓. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน (สมศ.)  
1๔. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็ง  
1๕. จ ำนวนภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้รับกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
1๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทำงวัฒนธรรมท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
17.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม  
1๘. อัตรำป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้ำหมำยไม่เกิน ๘๔ ต่อแสนประช ำกร)  
๑๙. ร้อยละของอัตรำกำรป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
20. จ ำนวนเด็ก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนที่เข้ำรับก ำรอบรมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
2๑. จ ำนวนเด็ก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ  
2๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีควำมเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  
2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกำสได้รับสวัสดิกำรสังคม  
2๔. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม  
2๕. จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำ สำธำรณสุข และแรงงำนอย่ำงองค์
รวม  
2๖. จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำ สำธำรณสุข และ
แรงงำน  
2๗. จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรที่ส่งเสริมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงำน  
2๘. รอ้ยละของจ ำนวนหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุควำมไม่สงบ ได้รับควำมช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันตำมควำมต้องกำร  
๒๙. พัฒนำนักกีฬำให้เป็นนักกีฬำทีมชำติมีนักกีฬำไปสู่ควำมเป็นนักกีฬำอำชีพ  
30. มีล ำดับของกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติและกีฬำแห่งช ำติ 



๒๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้  
เป้าประสงค์  
๑. ประชำชนมีอ ำชีพและรำยได้เพ่ิมข้ึน  
๒. ศักยภำพกำรผลิตสินคำ้และบริกำรเพ่ิมขึ้น  
กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ส่งเสริมกำรคำ้ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว  
๓. ส่งเสริมกำรเพิ่มและขยำยโอกำสกำรมีงำนท ำทั้งในและนอกระบบ  
๔. พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร  
ตัวช้ีวัด  
๑. จ ำนวนครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำยที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ.ได้รับกำรส่งเสริม กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. จ ำนวนหมู่บ้ำนทีม่ีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริมที่ได้รับกำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรปรับแผนชุมชน ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม  
๔. จ ำนวนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
๕. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำกำรคำ้ชำยแดน  
๗. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำกำรจ ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์ OTOP  
๘. ร้อยละของจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับก ำรเผยแพร่ประช ำสัมพันธ์  
๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรำยได้ที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยว  
๑๐. มีศูนย์ข้อมูลกำรคำ้กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 
 

“พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ  สร้างสังคมให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยมี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
           2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
           3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข 
           4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒธรรม 
           5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.  เพื่อพัฒนำระบบคมนำคม สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ใหไ้ดม้ำตรฐำน  ครอบคลุมมีเพียงพอกบั 

     ควำมต้องกำรของประชำชน 
    ๒.  พัฒนำระบบประปำ แหล่งน้ ำ และภำชนะกักเก็บน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
 ๓.  กำรวำงระบบผังเมืองและกำรควบคุมอำคำร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   - เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
   -ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพ่ึงตนเองได้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม 
   -ประชำชนได้รับกำรศึกษำท่ัวถึงและมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมและ 
           รว่มอนุรักษ์ไว้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชนได้รับกำรบ ำรุงดูและรักษำอยู่คู่ชุมชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร 
   -ประชำชนรับรู้ เข้ำใจในข่ำวสำรและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนกำรขับเคลื่อนทำงสังคมของ อบต.โดยกำร 
            บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 

2.1 วิสัยทัศน ์
 

2.2 ยุทธศาสตร ์

2.3  เป้าประสงค์ 



๒๓ 

 

 
     
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
    1.  จ ำนวนถนน ท่อระบำย รำงระบำยน้ ำที่ได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

2.  ประชำชนทุกครัวเรือนมีระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรทั่วถึง 
3.  ประชำชนมีระบบน้ ำประปำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคท่ีมีมำตรฐำนและคุณภำพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
1.  ประชำชนในพื้นท่ีมีกำรพัฒนำอำชีพ และรำยได้ที่มั่นคงขึ้น 

   2.  ประชำชนในพื้นท่ีมีศักยภำพท่ีเข้มแข็งและพ่ึงพำตนเองได้ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 - ร้อยละของประชำชนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีชึ้น 
 -  ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรที่ได้รับกำรช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชำชนทีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ร้อยละของประชำชนที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 - ร้อยละของประชำชนที่มีกำรศึกษำและได้รับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 -  ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่ำศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ 
 - ร้อยละของประชำชนทีรักษำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 - ร้อยละของป่ำไม้ในชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
 -  ร้อยละของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
 - ร้อยละของทรัพยำกรธรรมชำติที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 - ร้อยละของพนักงำนที่มีควำมสุขในกำรท ำงำน  
 - ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับทรำบข่ำวสำรกิจกรรมของอบต. 
 - ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1.  จ ำนวนถนน ท่อระบำย รำงระบำยน้ ำที่ได้มำตรฐำนเพิม่ขึ้น 
2.  ประชำชนทุกครัวเรือนมรีะบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรทั่วถึง 
3.  ประชำชนมีระบบน้ ำประปำเพื่อกำรอุปโภค บรโิภคที่มมีำตรฐำนและคุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
 1.  ประชำชนในพ้ืนท่ีมีกำรพัฒนำอำชีพ และรำยได้ที่มั่นคงขึ้น 
   2.  ประชำชนในพ้ืนท่ีมีศักยภำพที่เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข 
    - ร้อยละของประชำชนท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตที่ดช้ึีน 
 -  ร้อยละของเด็ก สตรี ผูสู้งอำยุ ผูพ้ิกำรที่ไดร้ับกำรช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชำชนทีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 - ร้อยละของประชำชนท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
งค ์

 

2.4  ตัวชี้วัด   



๒๔ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒธรรม 
   - ร้อยละของประชำชนท่ีมีกำรศึกษำและได้รับกำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่ง 
 -  ร้อยละครัวเรือนที่มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมเห็นคณุค่ำศลิปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ 
 - ร้อยละของประชำชนทีรักษำศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - ร้อยละของป่ำไม้ในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
 -  ร้อยละของทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดมลพิษ 
 - ร้อยละของทรัพยำกรธรรมชำตทิี่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖ พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนองค์กร 

- ร้อยละของพนักงำนท่ีมีควำมสุขในกำรท ำงำน  
 - ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับทรำบข่ำวสำรกิจกรรมของอบต. 
 - ร้อยละของบุคลำกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำ 
 
 
 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
     ๑.๑ พัฒนำกำรก่อสร้ำง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบำยน้ ำ  สะพำน 
     ๑.๒ พัฒนำระบบแหล่งน้ ำ,ประปำ 
     ๑.๓ พัฒนำระบบจรำจร 
     ๑.๔ พัฒนำกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ือกำรเกษตรและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะตำมจุดต่ำง ๆ 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
     ๑. พัฒนำจัดหำ/ปรับปรุงสถำนที่จ ำหน่วยสินค้ำ 
     ๒.พัฒนำกำรส่งเสริมศักยภำพละขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร 
     ๓.พัฒนำด้ำนส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มอำชีพ 
     ๔.พัฒนำกำรสนับสนุนกองทุนกลุ่มอำชีพ 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
     ๑.พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
     ๒.พัฒนำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 
     ๓.พัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียในชุมชน 
     ๔.พัฒนำกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ อย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
     ๑.พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 
     ๒.พัฒนำด้ำนภูมิปัญญำ  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 5 
     ๑.พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
 กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 6 
     ๑.พัฒนำด้ำนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ         
     ๒.พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
     ๓. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร/สำรสนเทศ 
     ๔.พัฒนำส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 
 

2.6 กลุยทธ ์
งค ์

 



๒๕ 

 

 
 

 
กำรก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยก ำหนดกำรพัฒนำที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จ ำนวน 6 
ยุทธศำสตร์ และ 19กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     ๑.๑ พัฒนำกำรก่อสร้ำง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบำยน้ ำ  สะพำน 
     ๑.๒ พัฒนำระบบแหล่งน้ ำ,ประปำ 
     ๑.๓ พัฒนำระบบจรำจร 
     ๑.๔ พัฒนำกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ือกำรเกษตรและบ ำรุงรักษำไฟฟ้ำสำธำรณะตำมจุดต่ำง ๆ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
     ๑. พัฒนำจัดหำ/ปรับปรุงสถำนที่จ ำหน่วยสินค้ำ 
     ๒.พัฒนำกำรส่งเสริมศักยภำพละขีดควำมสำมำรถในกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร 
     ๓.พัฒนำด้ำนส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอำชีพของครัวเรือนและกลุ่มอำชีพ 
     ๔.พัฒนำกำรสนับสนุนกองทุนกลุ่มอำชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข 
     ๑.พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
     ๒.พัฒนำด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชุมชน 
     ๓.พัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสียในชุมชน 
     ๔.พัฒนำกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒธรรม 
     ๑.พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 
     ๒.พัฒนำด้ำนภูมิปัญญำ  วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
ยุทธศำสตร์ที่  ๕พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑.พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๖ พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนองค์กร 
     ๑.พัฒนำด้ำนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ         
     ๒.พัฒนำขดีควำมสำมำรถกำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
     ๓. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร/สำรสนเทศ 
     ๔.พัฒนำส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 
 
 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข การ

พัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสังคมและด้าน

การบริหารจัดการองค์กร 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 



๒๖ 

 

 

3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนา 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น 
สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมรถด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมครอบคลุมรอบด้ำน  สำมำรถแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยได้วิเครำะห์สภำพปัญหำในต ำบลเมืองน้อยโดยแบ่งเป็นด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ปัญหำกำรคมนำคมขนส่งไม่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเท่ำที่ควร 
๒. ปัญหำเรื่องกำรสำธำรณูปโภค เช่น ระบบประปำ ไฟฟ้ำและกำรบริกำรสำธำรณะอ่ืน ๆ ยังไม่เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๑. ประชำชนขำดอำชีพเสริมและมีรำยได้น้อย 
๒. ปัญหำกำรว่ำงงำนในชุมชน 
๓. ปัญหำเรื่องกำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรพัฒนำอำชีพ เช่น ขำดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๔. รำคำผลผลิตตกต่ ำและสินค้ำกำรเกษตรล้นตลำด 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๑.  ปัญหำโรคติดต่อต่ำง ๆ เช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
๒. ปัญหำสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

  3    ปัญหำเรื่องกำรดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ , ผู้พิกำร , คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ยังไม่ทั่วถึง 
  4    ปัญหำยำเสพติดและผู้มีอิทธิพล 

5    ปัญหำเรื่องภัยธรรมชำติและกำรบรรเทำสำธำรณภัย 
6.-    ปัญหำเรื่องคุณภำพชีวิตของประชำชน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๑. ปัญหำเรื่องกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เช่น อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 
๒. ปัญหำเรื่องประชำชนในชุมชนขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 
๓. ปัญหำเรื่องกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหำกำรจัดกำรแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภคและกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
๒. ปัญหำเรื่องกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
๓. ปัญหำเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ปัญหำกำรจัดระเบียบชุมชนและจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
๑. ปัญหำเรื่องกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒. ปัญหำกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึง 



๒๗ 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis 

จุดแข็ง ( Strength – S ) 
๑. ผู้น ำชุมชนมีศักยภำพในกำรท ำงำนและสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ทั้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต. ส่งผลให้  อบต. 

ส่งผลในรำษฎรในต ำบลเมืองน้อยมีควำมรักสำมัคคีเป็นพ่ีน้องกันทั้งต ำบล 
๒. มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่รำบสูงและมีถนนเชื่อมติดต่อระหว่ำงจังหวัดตัดผ่ำน 
๓. มีจ ำนวนหมู่บ้ำนใกล้กันและมีถนนเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน 
๔. พ้ืนที่ตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอกำรติดต่อรำชกำรสะดวก 
๕. ประชำชนท ำกำรเกษตร(หอมแดง กระเทียม ,พริกและข้ำวโพด) จ ำนวนมำก 
จุดอ่อน ( Weak – W ) 
๑. งบประมำณในกำรพัฒนำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
๒. ขำดกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ดีในด้ำนกำรจัดมำตรฐำนของแหล่งท่องเที่ยวและควบคุม        

อุปสงค์( Deamand) อุปทำน( Supply) ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสม 
๓. สินค้ำบำงอย่ำงไม่ได้มำตรฐำนเนื่องจำกขำดควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
๔. ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลำดกำรค้ำเสรี ได้รับผลกระทบจำกกำรค้ำส่วนกลำง 
๕. รำคำของสินค้ำกำรเกษตร เช่น หอมแดง กระเทียม, พริกและข้ำวโพดไม่มีรำคำ 
๖. ตลำดกลำงที่รับซื้อสินค้ำกำรเกษตรไม่มี 
๗. ไม่มีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้ำกำรเกษตร 
โอกาส ( Opportunity – O ) 
๑. อบต.ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสนับสนุนโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำมนโยบำยรัฐบำล 
๒. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและมีกำรให้บริกำร Internet ต ำบลเพื่อให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 
๓. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นมีคุณภำพ

เท่ำเทียมกันและทั่วถึง 
๔. แนวโน้มกำรท่องเที่ยวปัจจุบันเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภำพ 
๕. อบต. สนับสนุนกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมให้มี  รถขยะ ถังขยะ เพื่อแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอย 
ข้อจ ากัด ( Threat – T ) 
๑. อบต.มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณในกำรพัฒนำ โดยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ

จ ำนวนมำกดังนั้นท ำให้กระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน  
๒. กำรจัดเก็บภำษีของ อบตไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
๓. อบต.เมืองน้อย ไม่มีกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำด แหล่งตลำด แข็งขันกับชุนชนเมืองมีข้อจ ำกัด 
๔. ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนในกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต าบลเมืองน้อย 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกว้ำงขวำง  โดยมิได้มีเพียงหน้ำที่ในกำรให้บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   พัฒนำอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  วัตถุประสงค์หลักก็คือ  ต้องกำรให้
ประชำชนในท้องถิ่นมีควำมเป็นอยู่ที่ดี   โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ีให้ได้มำกท่ีสุด  กำรจัดแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย       ที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองน้อย    ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต   โดยสอดคล้องกับ



๒๘ 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด     อ ำเภอ  
และ แผนชุมชนของต ำบลเมืองน้อย 
 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
    สภำพปัญหำที่ส ำคัญและต้องกำรกำรแก้ไขของประชำชนในพื้นท่ีเทศบำลต ำบลแม่เมำะ  จำกแผน
ชุมชนโดยกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน  และข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนระดับต ำบลเมืองน้อยหรือ  ข้อมูล 
จปฐ. ของส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอกันทรำรมย์ สภำพปัญหำ แบ่งออกเป็น 

๑. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                        - เส้นทำงคมนำคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนกำรสัญจรค่อนข้ำงล ำบำก 
                        - งบประมำณในกำรก่อสร้ำงจ ำกัด ท ำให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
                        - ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
                        - ไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะมีไม่เพียงพอ 
                        - โทรศัพท์สำธำรณะมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
                        - โทรศัพท์สำธำรณะเสีย ขำดกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 
ความต้องการ 
- ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 
- ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณธะภำยในหมู่บ้ำนให้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ำรุดเสียหำยให้สำมำรถใช้งำนได้ 
- ขยำยเขตไฟฟ้ำกำรเกษตรเพ่ือให้รำษฎรสำมำรถใช้ในกำรท ำกำรเกษตรให้ทั่วถึง 

- จัดหำโทรศัพท์สำธำรณะให้มีใช้ครบทุกหมู่บ้ำน 
- จัดหำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำโทรศัพท์สำธำรณะที่ช ำรุดให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
                       - ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
                        - ขำดกำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรผลิต ท ำให้ผลผลิตเกินควำมต้องกำรของตลำด 
ส่งผลให้รำคำตกต่ ำ 
                        - ต้นทุนกำรผลิตสูง ขำยได้ในรำคำต่ ำ 
                        - ขำดแหล่งเงินทุนและตลำดรองรับผลผลิต 
                        - ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำง 
                        - ขำดกำรส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน รวมทั้งอำชีพเสริมรำยได้หลังกำรเก็บเกี่ยว 
                        - อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
                        - รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 

ความต้องการ 
- หำตลำดรองรับสินค้ำกำรเกษตรที่ออกจ ำหน่ำยและมีกำรก ำหนดรำคำกลำง 
- จัดฝึกอบรมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชนภำยหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- จัดหำแหล่งเงินทุนส ำหรับเกษตรกร 
- จัดฝึกอบรมกำรเลี้ยงโคเนื้อ 
- ช่วยแก้ไขปัญหำตำมประเด็นปัญหำแต่ละปัญหำ เพื่อให้มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพและมีควำมเป็นอยู่ที่ดี 



๒๙ 

 

๓.ปัญหาด้านสังคม 
                        - ควำมร่วมมือของคนในชุมชน 
                        - กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
                        - กำรเล่นกำรพนัน 
                        - สุขภำพอนำมัยของประชำชนไม่แข็งแรง 
                        - กำรรับประทำนอำหำรไม่ถูกสุขลักษณะ 
                        - ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันตนเองจำกกำรระบำดของโรคติดต่อ 
                                         และกำรก ำจัดพำหนะน ำโรค 
                        - กำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะใส่อำหำรและบ้ำนเรือน 
                        - กำรเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
                        - กำรให้บริกำรสำธำรณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
                        - ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำ 
                        - ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกำรออกก ำลังกำยและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
                       - ขำดกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 
                        - ขำดกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                        - ขำดกำรส่งเสริมทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
                        - ขำดควำมร่วมมือของประชำชนในกำรท ำกิจกรรมทำงศำสนำ 

ความต้องการ 
- ประชำชนในชุมชนเกิดควำมรักและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำต ำบลเมืองน้อย 
- ผู้ด้วยโอกำสทำงสังคมได้รับสวัสดิกำร 
- ประชำชนมีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิตและปรำศจำกปัญหำทำงสังคม        
- กำรท ำกิจกรรทำงศำสนำของชุมชนได้รับควำมร่วมมือ 
- ประชำชนในต ำบลเมืองน้อยมีคุณธรรมจริยธรรม 
- มีกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อควำมต้องกำรและสถำนที่ออกก ำลังกำย 
- จัดหำสถำนที่พักผ่อนหรือสวนสำธำรณะประจ ำต ำบล 

  ๔. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        - ขำดกำรดูแลรักษำและปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภำพของดินที่ใช้ท ำกำรเกษตร 
                        - ขำดกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน้ ำ 
                        - กำรท ำลำยป่ำไม้ 
                        - กำรบุกรุกที่สำธำรณะประโยชน์ 
                        - ขำดกำรจัดกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรก ำจัดขยะ 
ความต้องการ 
- ชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด 
- มีรถเก็บขยะส ำหรับเก็บขยะในชุมชน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ทุกหมู่บ้ำนมีกำรไถกลบตอซังข้ำวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูคุณภำพดิน  
- จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกป่ำไม้ทดแทนส่วนที่ถูกท ำลำยทุกวันส ำคัญ 
- ขุดคลองรอบที่สำธำรณะเพ่ือป้องกันกำรบุกรุกที่สำธำรณะประโยชน์ 
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๕. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 
                        - ขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
                        - ขำดควำมร่วมมือจำกประชำชน 
                        - ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดีเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ขององค์กร 
                       - ขำดวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในกำรปฏิบัติงำน 
ความต้องการ 
- จัดหำงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
- จัดอบรมหรือท ำเอกสำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ในเรื่องบทบำดหน้ำที่ของ อบต. 
- จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีดีและพร้อมทันสมัยต่อควำมต้องกำรใช้งำน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรเรียนเพิ่มเกี่ยวกับภำษำ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ อำเซียน 

 ๖.. ปัญหาด้านชลประทานและแหล่งน้ า 
                        - ระบบกำรให้บริกำรน้ ำประปำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
                        - น้ ำประปำไม่สะอำด 
                        - ขำดแคลนแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภค 
                  - แหล่งน้ ำตื้นเขินไม่สำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ให้เพียงพอ 
                        - ขำดระบบชลประทำน ฤดูแล้งพืชผลกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำย 
                        - ทำงระบำยน้ ำไม่สะดวก ท ำให้ในฤดูฝนน้ ำท่วมขังในบำงพ้ืนที่ 
ความต้องการ 
- ขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนและปรับปรุงน้ ำประปำให้สะอำด 
- ขุดลอกแหล่งน้ ำสำธำรณะที่ตื้นเขินให้สำมำรถรองรับน้ ำไว้ท ำกำรเกษตรหลังฤดูฝน 
- ปรับปรุงระบบทำงระบำยน้ ำให้ไหลสะดวกไม่เกิดน้ ำท่วมขังในบำงพ้ืนที่ 

๗. ปัญหาด้านการเกษตร 
                        - ผลผลิตทำงกำรเกษตรต่ ำ 
                        - ต้นทุนทำงกำรผลิตสูง 
                        - ประชำชนขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์  
ความต้องการ 
- รำคำของสินค้ำกำรเกษตรต้องอยู่ได้ ท ำได้และสำมำรถด ำเนินกำรท ำกำรเกษตรต่อไปได้ 
-  ลดต้นทุนในกำรท ำกำรเกษตรลง 
- มีตลำดกลำงประจ ำต ำบล 
- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

    ภายหลงัมีการออกพระราชบญัญติัปรับปรุงระบบราชการท าใหห้น่วยงานราชการต่างๆ  มีภารกิจชดัเจนยิง่ข้ึน
รวมทั้งรัฐบาลไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  
๒๕๔๒  จะจดัสรรเงินรายไดใ้หอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน  การด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักาาถนนก็คงจะด าเนินการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจมากข้ึน 

    ผลวเิคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ินดว้ย
เทคนิค  Sowt  Analysis 

จุดแข็ง 

๑.  มีลกัาณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบสูงและมีถนนเช่ือมติดต่อระหวา่งจงัหวดัตดัผา่น 

๒. มีจ านวนบา้นไม่มากและมีระยะทางเช่ือมติดต่อกนัไม่ห่างไกล 

๓. พ้ืนท่ีตั้งอยูไ่ม่ห่างไกลจากอ าเภอ 

 จุดอ่อน 

๑. อยูใ่กลแ้ม่น ้ าและล าหว้ย  หลายสายในช่วงฤดูฝนของทุกปีจึงท าใหเ้กิดน ้ าท่วมในพ้ืนท่ีจนท าใหถ้นนไดรั้บความเสียหาย 

2.  บางหมู่บา้นมีประชากรอยูห่นาแน่น  และมีถนนภายในหมู่บา้นแคบ 

 โอกาส 

1.  ไดร้ับงบประมำณเพ่ิมขึ้นจำกกำรจัดเก็บรำยได้เอง  และรัฐบำลจัดสรรให้ตำม  พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 
 ข้อจ ากัด 
1.  งบประมำณมไีมเ่พียงพอในกำรก่อสร้ำง  ปรับปรุง  บ ำรุงรักษำถนน 
2.  ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกประชำชนในกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
   ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ำย
และปรมิำณของปัญหำ  พ้ืนท่ีเป้ำหมำย  กลุ่มเป้ำหมำยและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.  ปัญหำกำรว่ำงงำน 
2.  ปัญหำภัยธรรมชำต ิ
3.  ปัญหำรำคำผลผลติตกต่ ำ 
4.  ปัญหำขำดเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 
5.  ปัญหำต้นทุนในกำรผลิตสูง 
6.  ปัญหำขำดที่ดินท ำกินเป็นของตัวเอง 
7.  ปัญหำขำดควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ 

 ความต้องการ 

-  ใหช่้วยแกไ้ขปัญหาตามประเดน็ปัญหาแต่ละปัญหาเพ่ือใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพและมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนรำชกำรที่มีอยู่เดิมและส่วนรำชกำรที่จัดตั้งข้ึนใหม่ตำม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบรำชกำร  รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบำทหน้ำท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  กำรช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบปัญหำรวดเร็วข้ึน  รวมทั้งรัฐบำลได้มีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไขปญัหำ
ควำมยำกจนไว้หลำยแนวทำงคงจะท ำให้ประชำชนพ้นจำกควำมยำกจน  และสำมำรถพึงพำตนเองได ้
    ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปจัจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 



๓๒ 

 

1.  มีภูมิประเทศเป็นที่รำบสูงมีแม่น้ ำไหลผ่ำนและมีล ำห้วยหลำยแห่งในพื้นที่ท ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญำหำร 
2.  กำรคมนำคมเช่ือมระหว่ำงกับอ ำเภอและจังหวัดไม่ห่ำงไกล 
3.  ประชำชนส่วนใหญม่ีอำชีพท ำตลอดป ี
จุดอ่อน 
1.  ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีปริมำณมำกและไม่มีคณุภำพ 
2.  หลังฤดูกำรเก็บเกี่ยวรำษฎรไมม่ีอำชีพเสริมรำยได้ 
3.  กำรท ำกำรเกษตรของรำษฎรแตกต่ำงจำกในอดีตโดยหันมำใช้ปุ๋ยเคมีและยำปรำบศตัรูพืชจ ำนวนมำก 
  
โอกาส 
1.  รัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนโดยเน้นที่รำษฎรระดับรำกหญ้ำ 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดได้เน้นเรื่องกำรท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์ 
3.  รัฐบำลจัดสรรงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตำม  พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 
ข้อจ ากัด 
1.  ประชำชนยังขำดทักษะในกำรบริหำรจดักำรและกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยผลผลติทำงกำรเกษตร 
2.  ผลผลติทำงกำรเกษตรมจี ำนวนมำกและผลผลิตมรีำคำตกต่ ำ 
3.  ประสบปัญหำจำกอุทกภัย 
    ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย
ขอบข่ำยและปรมิำณของปัญหำ  พ้ืนท่ี  เป้ำหมำย  กลุ่มเปำ้หมำยและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 

ปัญหาด้านสังคม 

1.  ปัญหำผู้สูงอำยุ  ผูต้ิดเชื้อเอดส์และคนพิกำรได้รับสวัสดิ์กำรไม่ทัว่ถึง 
2.  ปัญหำประชำชนขำดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ปัญหำครอบครัวขำดควำมอบอุ่นหรือหย่ำร้ำง 
4.  ปัญหำยำเสพติด 
5.  ปัญหำเยำวชนก่อเหตุทะเลำววิำท  และก่อเหตรุ ำคำญในหมู่บ้ำน 
ความต้องการ 
1.  ให้ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมไดร้บัสวัสดิ์กำร 
2.  มีควำมปลอดภยัในกำรด ำรงชีวิตและปรำศจำกปญัหำทำงสังคม 
 
การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต 
-  รัฐบำลไดม้ีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำเสพติดอย่ำงจริงจังและส่วนรำชกำรต่ำงๆ  ไดเ้ข้ำมำมี 
ส่วนร่วมแกไ้ขปัญหำต่ำง  ๆ  กับชุมชนและช่วยเสริมสร้ำงชุมชนให้มคีวำมเข็มแข็งเมื่อชุมชนมีควำมเขม็แข็งแล้วปัญหำทำงสังคมก็คงจะ
หมดไป 
    ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรพัฒนำในปัจจุบนัและโอกำสพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค  Swot  Analysis 
  
จุดแข็ง 
1.  ทุกหมู่บ้ำนมสีถำบนัทำงศำสนำและกำรศึกษำ 
2.  มีจุดตรวจประจ ำต ำบล 
3.  รัฐบำลกระจำยอ ำนำจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยท ำให้ท้องถิ่นมีควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
จุดอ่อน 
1.  ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  ชุมชน  ในกำรแก้ไขปัญหำ 
2. หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมเป็นฝำ่ยตั้งรับ 
3.  ชุมชนอ่อนแอ  ไร้ระเบียบ  ประชำชนมีปัญหำและควำมต้องกำรมำก 
โอกาส 
1.  รัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนเศรษฐกิจพอเพยีง 



๓๓ 

 

2.  รัฐบำลจัดสรรงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตำม  พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ 
3.  มีกำรแบ่งกำรปกครองในหมู่บำ้นเป็นคุ้มต่ำง  ๆ  ออกระเบียบหมู่บ้ำนและจัดตั้งอำสำสมัครป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดทุก
หมู่บ้ำน 
ข้อจ ากัด 
1.  งบประมำณมไีมเ่พียงพอ 
2.  สื่อและเทคโนโลยตี่ำง  ๆ  มีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
3.  พื้นที่และประชำกรจ ำนวนมำกเมื่อเทียบกับอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำท่ี 
 
    ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ในอนำคต 
ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1.  ปัญหำโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนรำชกำรที่มีอยู่เดิมและส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตำม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบรำชกำรรวมทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทหน้ำท่ีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  กำรช่วยเหลือประชำชนคงจะรวดเร็วยิ่งข้ึนและสร้ำงควำมพึ่งพอใจให้แก่
ประชำชน 
    ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  ในพื้นที่มีสถำนที่บริกำรด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2  แห่ง 
2.  มีกำรจดัตั้งอำสำสมัครสำธำรณสุขทุกหมู่บำ้น 
3.  มีสนำมกีฬำเพียงพอต่อกำรออกก ำลังกำย 
จุดอ่อน 
1.  เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรดำ้นสำธำรณสุขไมเ่พียงพอ 
2.  ประชำชนขำดจติส ำนึกและกำรมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำ 
3.  มีกำรใช้สำรเคมีและยำปรำบศัตรูพืชในกำรท ำกำรเกษตรกรรม 
โอกาส 
1.  รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสรมิสุขภำพ  คุ้มครองผู้บรโิภคและขยำยควำมคุ้มครองกำรประกันสังคม 
2.  กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุขมีช่องทำงเพิ่มขึ้น 
3.  มีกำรแกไ้ขกฎหมำยที่เกี่ยวกับสุขภำพ 
4.  กำรปฏริูประบบรำชกำรท ำใหก้ำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมดีขึ้น 
ข้อจ ากัด 
1.  งบประมำณไม่เพียงพอ 
2.  ผลกระทบจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
3.  ผลกระทบดำ้นสุขภำพจำกสื่อไร้พรมแดน 
4.  ภำวะทำงเศรษฐกิจของประเทศยังไม่พื้นตัว 
   ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ในอนำคต 
ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  ปัญหำขำดสื่อกำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำงกำรศึกษำ 
2.  ปัญหำไม่มีอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือมีแตจ่ ำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ 
3.  ปัญหำเด็กเล็กจบกำรศึกษำภำคบังคับไมไ่ด้รบักำรศึกษำต่อหรือฝึกอบรมด้ำนอำชีพ 
4.  ปัญหำขำดกำรส่งเสริมและอนรุักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภมูิปญัญำท้องถิ่น 
 
 
ความต้องการ 
1.  ไดร้ับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกภำครัฐอย่ำงเสมอภำค 
2.  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมปิัญญำท้องถิ่น 
 



๓๔ 

 

 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  รัฐบำลได้กระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจดัสรรงบประมำณให้เพิ่มขึ้นตำม  พ.ร.บ.  ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจฯ  ก็คงท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถพัฒนำด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตลอดจนกำรส่งเสริม
อนุรักษ์  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญัญำ 
     ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  มีสถำบันทำงกำรศึกษำและศำสนำทุกหมู่บ้ำน 
2.  ครู/อำจำรยม์ีคุณภำพ  จริยธรรมและมคีุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ท ำให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรยีน 
3.  สถำนศึกษำส่วนใหญ่มสีภำพแวดล้อมสะอำด  รม่รื่น  ปลอดภัย  เอื้อต่อกำรเรยีนรู้ 
  จุดอ่อน 
1.  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  ในกำรเรยีนกำรสอนไม่เพียงพอ 
2.  แหล่งกำรเรียนรู้ในชุมชนไม่เพยีงพอต่อกำรเรียนรู้ 
3.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในกำรเข้ำมำก ำหนดนโยบำยวำงแผนกำรศึกษำน้อย 
โอกาส 
1.  ควำมเจริญ  ควำมก้ำวหน้ำ  ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศท ำใหผู้้เรียนแสวงหำควำมรูไ้ด้อย่ำงหลำกหลำย 
2.  ชุมชนมีกำรสืบสำน  อนุรักษป์ระเพณีและภูมิปญัญำท้องถิ่น 
3.  มีกำรจดัตั้งกองทุนหมู่บ้ำน  ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่นส่งผลใหผู้้ปกครองมรีำยได้ส่งบุตรศึกษำต่อ 
4.  นโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจท ำให้ครูผู้ปกครองชุมชนมีส่วนรว่มจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้น 
ข้อจ ากัด 
1.  สถำบันครอบครัวมีปญัหำทำงด้ำนด้ำนเศรษฐกิจส่งผลให้นักเรียนออกกลำงคันและมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ 
2.  งบประมำณไม่เพียงพอ 
3.  นโยบำยภำครัฐเปลีย่นแปลงตลอดเวลำส่งผลให้กำรพจิำรณำกำรศึกษำไมต่่อเนื่องและขำดประสิทธิภำพ 
     ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย
ขอบข่ำยและปรมิำณของปัญหำพืน้ท่ี  เป้ำหมำย  กลุ่มเป้ำหมำยและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 
ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
1.  น้ ำเพื่อท ำกำรเกษตรไมเ่พียงพอในฤดูแล้ง 
2.  ในฤดูฝนประสบปญัหำน้ ำท่วม 
ความต้องการ 
1.  มีน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรเพียงพอตลอดป ี
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  ส่วนรำชกำรที่มีอยู่เดิมและส่วนรำชกำรที่จัดตั้งข้ึนใหม่ตำม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบรำชกำรรวมทั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทหน้ำท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  กำรช่วยเหลือประชำชนคงจะรวดเร็วยิ่งข้ึน  และสร้ำงควำมพึ่งพอใจให้แก่
ประชำชน 
     ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิน่ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  มีแม่น้ ำไหลผ่ำนและมลี ำห้วยหลำยแห่งในพ้ืนท่ี 
2.  มีอำสำสมัครอนุรักษ์แหล่งน้ ำระดับหมู่บ้ำนและต ำบล 
 
จุดอ่อน 
1.  สภำพภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ ำ 
2.  เกษตรกรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรจ ำนวนมำก 
 
 
 



๓๕ 

 

โอกาส 
-  ส่วนรำชกำรที่มีอยูเ่ดิมและส่วนรำชกำรที่จัดตั้งใหม่ตำม  พ.ร.บ.  ปรับปรุงระบบรำชกำร  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำท
หน้ำท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นกำรช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบปัญหำคงรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
  
 
ข้อจ ากัด 
1.  งบประมำณไม่เพียงพอ 
2.  ปัญหำน้ ำท่วม 
    ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ในอนำคต 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  ปัญหำขยะมลูฝอย 
2.  ปัญหำมลภำวะทำงอำกำศจำกกำรตั้งโรงส ี
3.  ปัญหำกลิ่นเหม็นจำกกำรเลี้ยงสุกร 
4.  ปัญหำดินเสื่อมคุณภำพและสำรเคมตีกค้ำง 
ความต้องการ 
1.  มีสภำพแวดล้อมในชุมชนที่ด ี
ความคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
-  นโยบำยจังหวัดเน้นเกีย่วกับกำรท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์และหำกมีกำรรณรงคส์ร้ำงจติส ำนึกให้ประชำชนหันมำท ำกำรเกษตรแบบ
อินทรีย์  และช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ปัญหำมลภำวะต่ำงๆในชุมชนและควำมอดุมสมบูรณท์้องถิ่นคงจะหมดไป 
  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบนัและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค  Swot  Analysis 
จุดแข็ง 
1.  ประชำชนส่วนใหญม่ีควำมรู้  สำมำรถพัฒนำได้ง่ำยและให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำร 
2.  มีข้อบัญญตัิองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลควบคมุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
3.  เป็นชุมชนชนบททำงกำรด ำรงชีพยังพึ่งพำกันถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน 
4.  ผู้น ำชุมชนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีภำวกำรณเ์ป็นผู้น ำ 
จุดอ่อน 
1.  ประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจกฎหมำย 
2.  ขำดกำรประชำสมัพันธ์ 
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขำดประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ 
โอกาส 
-  รัฐบำลได้กระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจดัสรรงบประมำณให้เพิ่มขึ้นตำม  พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจฯ  ก็คงท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ข้อจ ากัด 
1.  ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย 
2.  ขำดกำรประชำสมัพันธ์ 
3.  ขำดกำรประสำนงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

ส่วนที่ 3  การน าแผนนพัฒนาท้องถิ่นปปสู่การปิิััติ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผละแผนนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนนงาน หน่วยงาน

รัันิดชอั 

หน่วยงาน

สนััสนุน 

1. ยุทธศาสตรด์้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

1.ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2.ด้านการเศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 

2ส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แผนงานการเกษตร 

กองช่าง อบต.

เมืองนอ้ย/อบจ.

ศก/จังหวัด 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

2. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 

 

1. แผนงานการเกษตร 

2.  แผนงานการ

พาณิชย์ 

 

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงนอ้ย 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

3. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านสงัคมและ

การสาธารณสุข 

 

1.ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2.ด้านบรหิารงาน

ทั่วไป 

 

1.แผนงานสาธารณสุข 

2..สังคมสงเคราะห ์

3.แผนงานรักษาความ

สงบ 

4.สรา้งความเขม็แข็ง

ของชุมชน 

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงนอ้ย 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

4. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒธรรม 

1.ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2.ด้านบรหิารงาน

ทั่วไป 

1.การศึกษา 

2.การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

กองการศึกษา

อบต.เมอืงนอ้ย 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

5. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1.ด้านการเศรษฐกิจ 

2. ด้านการบรหิารงาน

ทั่วไป 

1. แผนงานการเกษตร 

 

ส านักงานปลัด

อบต.เมอืงนอ้ย 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

6. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการบรหิาร

จัดการองคก์ร 

1.บริหารงานทั่วไป 

2.ด้านการบริการ

ชุมชนและสงัคม 

3. งบกลาง 

1. แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 

2. .แผนงานงบกลาง 

3.สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

 

ทุกส่วน/กองใน 

อบต.เมอืงนอ้ย 

อ าเภอ/

จังหวัด/กรม/

กระทรวง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์       

แบบ ผ.07 



๓๗ 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

๑.3 แผนงานการเกษตร 

 

 

18 

- 

- 

 

 

3,955,600 

- 

- 

 

 

18 

- 

- 

 

 

4,120,000 

- 

- 

 

 

42 

1 

4 

 

 

10,699,100 

150,000 

1,100,000 

 

 

30 

2 

4 

 

 

6,774,600 

450,000 

1,100,000 

 

 

22 

1 

4 

 

 

4,199,000 

150,000 

1,100,000 

 

 

130 

4 

12 

 

 

30,015,300 

750,000 

3,300,000 

รวม 18 3,955,600 18 4,120,000 47 11,949,100 36 8,324,600 27 5,449,000 146 34,065,300 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 

 ๒.1 แผนงานการเกษตร 

 2.2 แผนงานการพาณิชย์  

 

 

7 

- 

 

 

375,000 

- 

 

 

7 

- 

 

 

375,000 

- 

 

 

11 

1 

 

 

1,315,000 

50,000 

 

 

11 

1 

 

 

1,311,000 

50,000 

 

 

11 

1 

 

 

1,310,000 

50,000 

 

 

47 

3 

 

 

4,685,000 

150,000 

รวม 7 375,000 7 375,000 12 1,365,000 12 1,360,000 12 1,360,000 50 4,835,000 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผละการ   

  สาธารณสุข 

๓.๑ .แผนงานสาธารณสุข 

3.2..แผนงานสังคมสงเคราะห ์

3.3.แผนงานรักษาความสงบ 

3.4.แผนงานสร้างความเข็มแขง็ของ

ชุมชน 

 

 

 

3 

1 

3 

12 

 

 

 

285,000 

240,000 

198,000 

8,118,000 

 

 

 

5 

2 

3 

12 

 

 

 

325,000 

290,000 

198,000 

9,118,000 

 

 

 

7 

2 

3 

12 

 

 

 

835,000 

290,000 

198,000 

8,118,000 

 

 

 

7 

2 

3 

12 

 

 

 

835,000 

290,000 

198,000 

8,118,000 

 

 

 

6 

2 

3 

12 

 

 

 

335,000 

290,000 

198,000 

8,118,000 

 

 

 

28 

9 

15 

60 

 

 

 

 

 

2,615,000 

1,400,000 

990,000 

40,590,000 

รวม 19 8,841,000 22 8,931,000 24 9,441,000 24 9,441,000 23 8,941,000 112 45,595,000 

 

แบบ ผ.01 



๓๘ 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนา แผละวัฒนธรรม 

๔.๑  แผนงานการศึกษา 

๔.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 

       นันทนาการ 

 

 

15 

9 

 

 

2,792,100 

407,000 

 

 

20 

10 

 

 

5,623,060 

416,000 

 

 

22 

14 

 

 

5,949,460 

567,000 

 

 

19 

14 

 

 

3,249,460 

567,000 

 

 

19 

14 

 

 

3,579,460 

657,000 

 

 

95 

61 

 

 

20,743,540 

2,794,000 

รวม 24 3,199,100 30 6,039,060 36 6,516,460 33 3,816,460 33 4,236,460 156 23,537,540 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติแผละสิ่งแผวดล้อม 

๕.๑ แผนงานการเกษตร 

 

 

 

4 

 

 

57,000 

 

 

5 

 

 

87,000 

 

 

7 

 

 

127,000 

 

 

7 

 

 

127,000 

 

 

7 

 

 

127,000 

 

 

30 

 

 

525,000 

รวม 4 57,000 5 87,000 7 127,000 7 127,000 7 127,000 30 525,000 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
๖.๑ . แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
6.2 .แผนงำนงบกลำง 
6.3. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 
 

 
 

17 
- 
- 

 
 

2,222,300 
- 
- 

 
 

18 
- 
2 

 
 

2,342,300 
- 

190,000 

 
 

9 
- 
2 

 
 

610,000 
- 

190,000 

 
 

9 
- 
2 

 
 

610,000 
- 

190,000 

 
 

9 
- 
2 

 
 

610,000 
- 

190,000 

 
 

62 
- 
8 

 
 

6,394,600 
- 

950,000 

รวม 17 2,222,300 20 2,532,300 11 800,000 11 800,000 11 800,000 70 
 

7,154,600 

รวมทั้งสิ้น 89 18,650,000 102 22,084,360 137 30,198,560 123 23,869,060 113 20,913,460 564 115,715,440 
 

 
 



๓๙ 

 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1     กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศำสตร์ ท่ี 1กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   ๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ
จะไดร้ับ 

หน่วยงำนท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บำท) 
๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1. โครงกำรวำงท่อ
ระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำนหมู่ 1 

เพื่อบรรเทำควำม
เดือนร้อนของ
ประชำชนในเรื่องน้ ำ
ท่วมขังในชุมชน 

-วำงท่อระบำยน้ ำคสล.แบบเสรมิเหล็ก
จ ำนวน  166 ท่อน (รำยละเอียดตำม
ประมำณกำร อบต.ก ำหนด พร้อมบ่อพัก 
1 บ่อ 

300,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.สำยปัม้น้ ำมันไป
หนองแซง  

เพื่อให้ประชำชน
สัญจรสะดวก และ
ถนนได้มำตรฐำน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยปั้มน้ ำมันไป
หนองแซง ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 118  
เมตร หนำ 0.15 เมตรหรือมีพื้น คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 590 ตำรำงเมตร พรอ้มลง
ลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 

300,000 - - - - ร้อยละของถนนได้
มำตรฐำน
ประชำชนเดือน
ทำงสะดวก 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

กองช่ำง 

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลงหินคลุกพร้อมเกรด
บดอัดบ้ำนหนองเทำ
หมู่ 3,9 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

จำกทำงหลวงชนบทหนองจ้อก้อไปสวน
ป่ำ  ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 822 เมตร 
ผิวจรำจรหินคลุกหนำเฉลี่ย 0.50 เมตร  

200,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

 

 

แบบ ผ.02 



๔๐ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาด

วา่จะได้รับ 

หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินลงหินลูกรังพร้อม
เกรดบดอัดบ้ำนหนอง
เทำหมู่ 3 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

เส้นทำงบ้ำนเก่ำไปสวนป่ำ ถนนกว้ำง 5 
เมตร ยำว  350 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร ผิวจรำจรหินลูกรังหนำ
เฉลี่ย  0.05   เมตร 
พร้อมลงท่อระบำยน้ ำขนำด 
0.40×1.00 เมตร จ ำนวน 14 ท่อน 

150,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

5. โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู่ 
4 

เพื่อให้ประชำชนใน
พื้นทีม่ีไฟฟ้ำ
กำรเกษตรใช้ทั่วถึง 

เส้นทำงไปบ้ำนนำค ำใหญ่ต ำบลนำค ำ
ใหญ่ระยะ 1,500 เมตร(ตำมประมำณ
กำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค อ ำเภอ
กันทรำรมย์ก ำหนด) 

300,000 300,000 - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บำ้นหนองมุขหมู่ 
5 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
ประชำชนสัญจร
สะดวก 

สำยจำกบ้ำนหนองมุขไปบ้ำนผึ้ง ต ำบล
ทำม ถนนกว้ำง 5 เมตร  ยำว  121           
เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่ำ 605 ตำรำงเมตร 

300,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่าง 

7. โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนเมืองน้อย หมู่ 6 

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำท ำกำรเกษตร
ทั่วถึง 

เส้นหลังวัดป่ำไปทำงหนองเทำควำมยำว
ประมำณ 600 เมตร (รำยละเอียดตำม
ประมำณกำรที่ กฟภ .อ ำเภอกันทรำรมย์
ก ำหนด) 

300,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

8. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ลงหินลูกรังพร้อมเกรด
บดอัดบ้ำนหนองเทำ
หมู่ 3 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

สำยห้วยขี้ ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 560 
เมตร ผิวจรำจรหินลูกรังหนำเฉลี่ย 
0.05          เมตร 

50,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

 



๔๑ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 
7 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน
ประชำชนสัญจร
สะดวก 

สำยทำงมูล ถนนกวำ้ง 5 เมตร ยำว          118 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
590 ตำรำ 
เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร 

300,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำร
นี ้

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

10. โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คอนกรีต
เสริมเหล็กบ้ำนเมือง
น้อยหมู่ 8 

เพื่อให้น้ ำใน
ชุมชนระบำย
สะดวก 

ก่อสร้ำงสองข้ำงทำงหลวงหมำยเลข 2168 หมู่ 8 
ร่องระบำยน้ ำ คสล กวำ้งขอบใน 0.50 เมตร ลึกขอบ
ใน 1.00 เมตร  

300,000 
 

- - - - ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำร 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

11. โครงก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝำปิดตะแกรงเหล็ก
บ้ำนหนองเทำหมู ่9 

เพื่อไขปัญหำน้ ำ
ท่วมขังถนนให้
ลดลง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.มีฝำเหล็กปดิกว้ำงขอบใน 
0.30 เมตร ลึกขอบใน 0.30 เมตร ยำว     85    
เมตร  

200,000 - - - - ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

12. โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
กำรเกษตรบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำหมู่ 10 

เพื่อขยำยเขต
ไฟฟ้ำกำรเกษตร
ให้ทั่วถึง 

สำยจำกบ้ำนหนองน้ ำเต้ำถึงโรงเรียนเลียบคลอง
(รำยละเอียดตำมประมำณกำรที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
อ ำเภอกันทรำรมย์ก ำหนด) 

300,000 - - 300,000 - ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

13. โครงการก่อสรา้งถนน

ขึน้ดินลงหินคลุกบ้าน

หนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

เส้นทางหลวงชนบทถงึคลองสง่น้ า ถนนกว้าง 4 

เมตร ยาว 180 เมตร ขึน้ดินสงูเฉลี่ย0.20 เมตร 

ปรมิาณหินคลุกไมน่้อยกว่า 36 ลบ.ม. 

- 51,000 - -  ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสรา้งถนน

ขึน้ดินลงหินคลุกบ้าน

หนองเทาหมู่ 9 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

สายบ้านนางพัชราภรณ์ มาไกล ไปร่องป่าหมาก 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ขึน้ดินสูง 

0.50 เมตร.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 16ลบ.ม. 

- 46,000 - -  ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 



๔๒ 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

ท่ี 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

15. โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. 

บ้านเมืองน้อยหมู่ 

6 

เพื่อให้การ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน

สะดวก ถนนได้

มาตรฐาน 

เส้นบ้านนายรวย โคกสูงเนิน  ไปบา้นพ่อสมัย จัน

ลออ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตรหนา 

0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกว่า 528 

ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบแปลนประมาณการ 

อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- 300,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้านได้

ใชป้ระโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

16. โครงการ

ก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านหนอง

มุขหมู ่5 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐานและ

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

สายจากบา้นหนองมุข-บ้านโนนสวน ถนน

กว้าง 5 เมตร  ยาว 105 เมตรหนา 0.15 

เมตร มพีืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 525 ตาราง

เมตร ลกรังไหลท่างข้างละ 0.20 เมตร 

- 300,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้านได้

ใชป้ระโยชนจ์าก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ 

กองช่าง 

17. โครงการ

ก่อสร้างถนน 

คสล.ภายใน

หมูบ้่านหนอง

เทาหมู่ 3 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐานและ

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

สายบ้านนางบุญยิ่ง-บ้านนางส ารวย บุญ

ถนอม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร มพีืน้ท่ี คสล.ไม่น้อย

กว่า 437.50 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง

เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

- 249,000    ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้านได้

ใชป้ระโยชนจ์าก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ 

กองช่าง 

18. โครงการ

ก่อสร้างถนนขึน้

ดนิลงหินคลุก

บ้านหนองเทา

หมู ่9 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

สายดอนกลาง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 650 

เมตร ขึน้กินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปรมิาณหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 91 ลบ.ม. 

- 254,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้านได้

ใชป้ระโยชนจ์าก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 



๔๓ 

 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

19 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ า คสล.

บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 

เพื่อให้การ

ระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวก

ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้างขอบใน 0.50 เมตร  ลึก

ขอบใน 0.85 เมตร ยาว 64 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบแปลนของ อบต.เมือง

น้อยก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ า คสล.

บ้านเมืองน้อยหมู่ 1 

เพื่อให้การ

ระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวก

ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้างขอบใน 0.30 เมตร ลึก

ขอบใน 0.70 เมตร ยาว 83 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบแปลนของ อบต.เมือง

น้อยก าหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสรา้งราง

ระบายน้ า คสล.

บ้านเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้การ

ระบายน้ าใน

ชุมชนสะดวก

ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

รางระบายน้ ากว้างขอบใน 0.30 เมตร ลึก

ขอบใน 0.30 เมตร ยาว 123 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบแปลนของ อบต.เมือง

น้อยก าหนด) 

- 300,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสรา้งร่อง

ระบายน้ าบ้านหนอง

น้ าเต้าหมู่ 10 

เพื่อแก้ไขปญัหา

น้ าท่วมขงัใน

หมู่บ้าน 

ก่อสรา้งร่องระบายน้ า คสล.มีฝาเหลก็ปิด

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตาม

แบบ 

- 300,000 - - 300,000 ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลงหิน

คลุกพร้อมบดอัดบ้าน

โนนส่วนหมู่ 2 

เพื่อให้ถนน

สัญจรสะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางหลวงไป

หนองอเีงนิ-สามแยกหนองสะพงั ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,340 เมตร ปรมิาณ

หินคลกุไม่น้อยกว่า 268 ลบ.ม. 

- 300,000 - - 300,000 ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 



๔๔ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

24 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.บ้านหนองมขุหมู่ 5 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐานและ

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

สายจากบ้านหนองมุขไปหนองน้ าเต้า 

ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 2,400 เมตร

หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนประมาณการก าหนด) 

- 300,000 - -  ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.สายปั้มน้ ามัน-หนอง

แซง 

 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก

ถนนได้

มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 

310 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทาง(รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 930,000 - - ร้อยละ 100 ได้

ถนน คสล.เพิม่ขึน้ 

ประชาชนสัญจร

สะดวกมถีนนได้

มาตรฐาน 

กองช่าง 

26. โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลกุสายนาผู้ใหญ่บ้าน

(นายส าเร็จ ป้องเศร้า)-

หนองหม ี

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 

800 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 122,500 - - ร้อยละ 100 

ถนนได้รับการ

ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

27. โครงการปรับปรุงถนนลง

หินคลกุบ้านโนนสวนหมู่ 2 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

สายแยกหนองสะพัง-หนองขอนแก่น 

ขนาดผิวจรจรกว้าง 3 เมตร ยาว 

1,000 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.ก าหนด) 

- - 150,000 - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารสาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

28. โครงการปรับปรุงถนนดนิ

ถมลงหินคลุกสายบ้านนาย

สมัย ทองมาก-บ้านนาย

พันศักดิ์ นัยเนตร 

เพื่อให้การ

สัญจรสะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 97 

เมตรหนา 0.50 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบแปลล อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 67,000 - - ร้อยละ 100 การ

สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

29 โครงกำรปรับปรุงถนนดินถม
ลงหินคลุก บ้ำนหนองเทำหมู ่
3 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกสำยบ้ำน
เก่ำ-สวนป่ำ ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 1,400 เมตร หนำ 0.50 เมตร(ตำม
แบบแปลนอบต.เมืองน้อยก ำหนด 

- - 490,000 - - ประชำชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้ำน
ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชำชนได้รับกำร
บริกำรสำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่าง 



๔๕ 

 

 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

30. โครงการปรับปรุง

ขยายถนนดินถมลงหนิ

คลุกสายหนองเวส-

สวนป่า 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.50 เมตร (รายบะเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 500,000 - - ร้อยละ 100 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

31. โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงลกูรังสายวัดป่า

ธรรมสามัคค-ีถนน

บ้านหนองไฮ 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 

เมตร หนา 0.60 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ

แปลน อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 750,000 - - ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกสายป่าช้า 

บา้นหนองมุขหมู่ 5 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร 

ลงท่อระบายน้ าจ านวน 2 จุด(รายละเอียดตาม

แบบแปลน อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - 170,000 - - ร้อยละ 100 การ

สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

33. โครงการปรับปรุง

ถนนลงหนิคลุกสาย

ฐานบ้ังไฟ-นานาย

ค าส ีบุญเสนอ 

เพื่อให้การ

สัญจรไปมาของ

ประชาชน 

 

สะดวก 

เสน้ทางฐานบ้ังไฟ ไปนานายส ีบุญเสนอ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตรลงท่อระบาย

น้ า 2 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน

ประมาณการ อบต.เมอืงน้อยก าหนด) 

- - 190,000 -  ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้านได้

ใชป้ระโยชนจ์าก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบริการ

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคสล.สายบ้านพ่อ

ใหญ่นนไปบ้านนาง

ล าปาง ลาบรัตน์ 

เพื่อให้การสัญจร

ไปมาของ

ประชาชนสะดวก 

ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว 95 

เมตร หนา 0.15 เมตร , ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม.

ยาว 220ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนประมาณการ อบต.เมืองนอ้ยก าหนด) 

- - 690,000 - - ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

 

 



๔๖ 

 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

35 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน

จากบ้านนายนิสิทธ์ไป

หนองเขื่อนช้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้แสงสว่าง

ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคอ าเภอกันทรารมย์

ตามรายละเอยีดประมาณการของ การไฟฟา้ฯ

ก าหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ 100 มีไฟฟ้า

แสงสว่างใชท้ั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า

แสงสว่างใชท้ั่วถงึ 

กองช่าง 

36. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ภายในหมูบ้าน

จากบ้าน นายจักรีไป

หนองโหง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้แสงสว่าง

ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคอ าเภอกันทรารมย์

ตามรายละเอยีดประมาณการของ การไฟฟา้ฯ

ก าหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ 100 มีไฟฟ้า

แสงสว่างใชท้ั่วถงึ 

ประชาชนมีไฟฟ้า

แสงสว่างใชท้ั่วถงึ 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

จากสวนนายเสถียร-

สวนนายนิสิทธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้การเกษตร

ใชล้ดต้นทุนใน

การผลิต 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคอ าเภอกันทรารมย์

ตามรายละเอยีดประมาณการของ การไฟฟา้ฯ

ก าหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ 100 มีไฟฟ้า

การเกษตรใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า

การเกษตรใช้

ทั่วถึงและลด

ต้นทุนในการผลิต 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกสาย

บ้านเมืองน้อยหมู่ 8-

ห้วยหนาด 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 

เมตร ลงท่อระบายน้ า จ านวน 8 จุด

(รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.เมอืงน้อย

ก าหนด) 

- - 350,000 - - ร้อยละ 100 การ

สัญจรสะดวก 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงกำรปรับปรุงถนน
ดินถมลงหินคลุกบ้ำน
หนองเทำหมู่ 9 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

สำยใต้วัดบ้ำนหนองเทำ-ค้ันกั้นน้ ำ ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4 เมตร ยำว 460 เมตร หนำ 0.60 เมตร 
ลงท่อระบำยน้ ำ จ ำนวน 1 จุด (รำยละเอียดตำม
แบบแปลนประมำณกำร อบตงเมืองน้อยก ำหนด) 

- - 289,000 - - ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

40 โครงกำรปรับปรุงถนน
ดินถมสำยใต้วัด-เลียบ
แม่น้ ำมูล 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

ผืวจำรจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 850 เมตร หนำ 
0.60 เมตร ลงท่อระบำยน้ ำจ ำนวน 3 จุด(ตำม
แบบ อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 

- - 580,000 - - ประชำชน ร้อยละ 100 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนส กองช่ำง 



๔๗ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

41 โครงกำรปรับปรุง
ถนนดินถมลงหินคลุก
สำยวัดป่ำธรรม
สำมัคคี-ทำงหลวง
หมำยเลข 2086 

เพื่อให้สัญจร
สะดวก 

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 900 เมตร 
หนำ 0.60 เมตร ลงท่อระบำยน้ ำจ ำนวน 3 จุด
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 

- - 500,000 - - ร้อยละ 100 กำร
สัญจรสะดวก 

ประชำชนสัญจร
สะดวก 

กองช่ำง 

42 โครงกำรปรับปรุง
ถนนดินถมลงหินคลุก
สำยวัดป่ำธรรม
สำมัคคี-บ้ำนอีปำด 

เพื่อให้สัญจร
สะดวก 

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 1500 เมตร 
หนำ 0.60 เมตร ลงท่อระบำยน้ ำจ ำนวน 1 จุด
(รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 

- - 78,000 - - ร้อยละ 100 กำร
สัญจรสะดวก 

ประชำชนสัญจร
สะดวก 

กองช่ำง 

43 โครงการเปลี่ยนท่อ

ระบายน้ าบ้านเมือง

น้อยหมู่ 6 

เพื่อให้การระบาย

น้ าในหมู่บ้าน

สะดวก 

เปลี่ยนท่อระบายน้ า คสล.ภายในหมูบ่้านหมู่ 6 

ทุกจุดที่ช ารุดและมีปญัหาในการระบายน้ า

(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองน้อย

ส ารวจออกแบบ) 

- - 300,000 - - ประชาชน ร้อยละ 

80 ของหมู่บ้าน

ได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการนี ้

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บ้ำนเมืองน้อย
หมู่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรบำน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ 8 ซอยเข้ำบ้ำนนำยบุญ
มำก พิมพำ ตำมแบบแปลนประมำณกำร อบต.
เมืองน้อยส ำรวจ) 

- - 150,000 - - ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

45 
 

โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร
บ้ำนหนองเทำหมู่ 9 

เพื่อให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ในด้ำน
กำรเกษตร 

สำยจำกเส้นทำงหนองนำจั่ว(รำยละเอียดตำม
ประมำณกำรท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
กันทรำรมย์ก ำหนด) 

- - 300,000 - - ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

 



๔๘ 

 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

46 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 

เพือ่ให้ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
ประชำชนสัญจร
ไปมำสะดวก 

สำยทิศเหนือนองกิ่หลิ้น (รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนประมำณกำรท่ีอบต.ก ำหนด) 

- - 200,000 -  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

47 โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำ
ภำยในหมู่บ้ำนบ้ำน
หนองมุขหมู่ 5 

เพื่อบรรเทำ
ควำมเดือนร้อน
ของประชำชน
ในเรื่องน้ ำท่วม
ขังในชุมชน 

-วำงท่อระบำยน้ ำคสล.(รำยละเอียดตำม
แบบแปลนประมำณกำรของอบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 

- - 300,000 -  ร้อยละ 60 ของ
ถนนในหมู่บ้ำน
ไม่มีน้ ำท่วมขัง 

ประชำชนสัญจร
สะดวกปญัหำ
น้ ำน้ ำท่วมขังใน
หมู่บ้ำนลดลง 

กองช่ำง 

48. โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำ คสล.
ผำซีกหมู่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
น้ ำท่วมขังบน
ท้องถนนภำยใน
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล.ผ่ำซีกรูปตัวยู 
พร้อมฝำปดิภำยในหมู่ 2 (รำยละเอียดตำม
แบบแปลนก ำหนด) 

- - 300,000 -  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

49 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
บ้ำนเมืองน้อย หมู่ 
6 

เพื่อให้
ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ทั่วถึง 

ขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในหมู่บ้ำนหมู่ 6 
จุดท่ียังไม่มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงใช้อย่ำงทั่วถึง 
รำยละเอียดตำมประมำณกำรของ กฟภ.อ ำเภอ
กันทรำรมย์ประกำณกำร 

- - 300,000 -  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่าง 

 

 

 



๔๙ 

 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

50 โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำ บ้ำน
หนองเทำหมู่ 3 

เพื่อก่อสร้ำงร่อง
ระบำยน้ ำให้ไหล
สะดวกไม่เกิดน้ ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้ำงภำยในหมู่บ้ำนหนองเทำหมู่ 3 
กว้ำง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 
1,000 เมตร (ตำมแบบแปลนอบต.
ก ำหนด) 

- - 200,000 -  ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

51. โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำบ้ำน
หนองน้ ำเต้ำหมู่ 4 

เพื่อใฃ้เป็นร่อง
ระบำยน้ ำใน
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงภำยในหมู่ 4 ควำมกว้ำง 0.30 
เมตร ลึก 0.40 เมตร ยำว 1,500 เมตร 

- - 300,000 -  ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

52 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลงหินคลุกบ้ำน
หนองมุขหมู่ 5 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

สำยจำกบ้ำนหนองมุขหมู่ 5 ไปบ้ำนเมือง
น้อย ถนนกว้ำง 5 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร ยำว 1,500 เมตร 

- - 200,000 -  ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

53 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้ภายในหมู่บ้าน

หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่งเส้นทางถนนคสล.

หลังบ้าน จ่าเอกเทพด ารงทองค า (ตามแบบ

แปลนประมาณการของ กฝภ.ก าหนด) 

- - - 100,000  ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

54 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อ

การเกษตรบ้านโนน

สวนหมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟา้ท า

การเกษตร 

สายปั้มน้ ามันไปหนองแซง และสายแยก

หนอนสะพังไปวงแหวนหนองอเีงิน ตามแบบ

แปลนประมาณการของการไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาคอ าเภอกันทรารมย์ 

- - - 300,000 300,000 ประชาชน ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

55 โครงกำรปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก 
บ้ำนเมืองน้อยหมู ่7 

เพื่อให้ปรับปรุง
ถนนให้ประชำชน
สัญจรไปมำ
สะดวก 

ถนนเส้นเส้นทำงไทยเชื่อมถนนบ้ำนเมือง
น้อย-บ้ำนหนองวเทำ  ระยะทำงประมำณ 
700 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบแปลน 
อบต.เมืองน้อยก ำหนด) 

- - - 300,000 - ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

 
 



๕๐ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

56 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนให้
ประชำชนสัญจร
ไปมำสะดวก 

เส้นทำงสำมแยกบ้ำนนำยวสันต์ถึงนำย
อ ำไพ(รำยละเอียดตำมแบบแปลน
ประมำณกำรท่ีอบต.ก ำหนด) 

- - - 200,000  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

57 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ขึ้นดินบ้ำนเมืองน้อย
หมู่ 8 

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก 

สำยบ้ำนนำยทองใสถึงคลองน้ ำบ้ำนละ
ทำยพร้อมลงท่อระบำยน้ ำ  ถนนกว้ำง 6 
เมตร ขึ้นดินสูง 0.50 เมตร (ตำมแบบ) 

- - - 200,000  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

58 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำกำรเกษตร
บ้ำนเมืองน้อย หมู่ 1 

เพื่อขยำยเขต
ไฟฟ้ำกำรเกษตร
ให้ท่ัวถึง 

เส้นห้วยหนำด(รำยละเอียดตำมประมำณ
กำรท่ีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกันทรำ
รมย์ก ำหนด) 

- - - 300,000  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

59 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนโนนสวนหมู่ 
2ไปบ้ำนหนองมุขหมู่ 5 ถนนกว้ำง 5 
เมตร ยำวประมำณ1,800 เมตร หนำ 
0.15 เมตร (ตำมแบบแปลน อบต.
ก ำหนด) 

- - - 200,000  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

60 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บ้านหนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟา้

การเกษตรใช้

ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรสายหนอง

จ้อก้อ-สวนป่าตามประมาณการที่การ

ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค อ าเภอกันทรารมย์

ก าหนด) 

- - - 300,000 - ประชาชน ร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสรา้งถนน

ลงหินคลุกบ้านหนอง

มุขหมู่ 5 

เพื่อให้การสัญจร

ไปมาสะดวก

รวดเร็วปลอดภัย 

เส้นโนนก่อ ถนนกว้าง 5 เมตร  ยาว 

1,700 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

(ตามแบบแปลนก าหนด) 

- - - 200,000 - ประชาชน ร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.บ้านเมืองน้อย

หมู่ 6 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

เส้นจากบ้านนางจตุพรไปต้นยางถงึทางไป

บ้านหนองเทา กว้าง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- - - 300,000 - ประชาชน ร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

63. โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนฃึ้นดินบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำหมู ่10 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

สำยหนองบักเหน่ง ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 500 เมตร(ตำมแบบ) 

- - - 200,000  ประชำชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

64 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บ้านหนองเทาหมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน

ในพื้นที่มีไฟฟา้

การเกษตรใช้

ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรสายห้วยขี่

ตามประมาณการที่การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค 

อ าเภอกันทรารมย์ก าหนด) 

- - - - 300,000 ประชาชน ร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 



๕๒ 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

65 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล.บ้านหนองน้ าเต้า

หมู่ 4 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน 

ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 

87 เมตร หนา 0.15 เมตร(ตามแบบ) 

- - - - 200,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

66. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บ้านหนองมุขหมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้ท า

การเกษตรทั่วถงึ 

สายบ้านหนองมุขไปห้วยหนาด 

(รายละเอยีดตามประมาณการที่ กฟผ .

อ าเภอกันทรารมย์ก าหนด) 

- - - 200,000  ประชาชน ร้อยละ 60 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

67 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนเมืองน้อย หมู่ 
6 

เพื่อให้
ประชำชนมี
ไฟฟ้ำท ำ
กำรเกษตรทั่วถึง 

เส้นท่ีสวนนำยสมหวัง เขียวอ่อนไปบ่อ
สำธำรณะ ควำมยำวประมำณ 400 
เมตร (รำยละเอียดตำมประมำณกำรท่ี 
กฟผ .อ ำเภอกันทรำรมย์ก ำหนด) 

- - - 300,000  ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้ประโยชน์
จำกโครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่าง 

68. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บ้ำนเมืองน้อย
หมู่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน
ประชำชนสัญจร
สะดวก 

สำยหนองโหง่ถึงสี่แยกหมู่ 6  กว้ำง 4 
เมตร ยำว 300 เมตร หนำ 0.15 
เมตร(ตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด) 

- - - 200,000  ประชำชน ร้อยละ 80 ของ
หมูบ่้ำนได้ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรน 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

69 โครงกำรขยำยะเขต
ระบบประปำหมู่บ้ำน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ ำประปำใช้
ท่ัวถึง 

ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเมือง
น้อยหมู่ 6 (ตำมแบบแปลน อบต.เมือง
น้อยก ำหนด) 

- - 200,000 - - กำรใข้น้ ำประปำของหมู่บ้ำน
ครบถ้วนทุกหลังคำเรือนร้อย
ละ 100 

ประชำชนมี
น้ ำประปำในกำร
อุปโภคบริโภคคร
ลทุกหลังคำเรือน 

กองช่ำง 

70 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินบ้ำนหนองน้ ำเต้ำ
หมู่ 10 

เพื่อให้กำรสัญจร
สะดวก 

สำยรอบหมู่บ้ำน(ตำมแบบ)แปลน
ประมำณกำรท่ีก ำหนด) 

- - - 300,000  ประชำชน ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้ำนได้ใช้ประโยชน์จำก
โครงกำรน้ี 

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะท่ีมี
คุณภำพ 

กองช่ำง 



๕๓ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

71. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
ประชำชนสัญจร
สะดวก 

เส้นจำกจำกโรงน้ ำไปโรงผึ่งหอม ถนนกว้ำง 
4 เมตร หนำ 0.15 เมตร (รำยละเอียด
ตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด) 

 - - 300,000  ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน ์

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

72. โครงกำรขุดเจำะระบบ
น้ ำบำดำลและวำงท่อส่ง
น้ ำประปำหมู่ 2 

เพื่อให้ระบบ
ประปำหมู่บำ้นมีน้ ำ
เพื่อพอและสะอำด 

ขุดเจำะบ่อบำดำล 1 บ่อ พร้อมวำงท่อส่ง
ระบบน้ ำประปำหมู่บำ้นภำยในหมู ่2 
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนก ำหนด) 

- - - 300,000  ประชำชน ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำกโครงกำรนี ้

ประชำชนได้รับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

73 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

บ้านหนองมุขหมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟา้ท า

การเกษตรทั่วถงึ 

สายบ้านหนองมุขไปบ้านฝ้ึง 

(รายละเอยีดตามประมาณการที่ กฟผ .

อ าเภอกันทรารมย์ก าหนด) 

- - - - 300,000 ประชาชน ร้อยละ 60 

ของหมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการ

นี ้

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

74 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนดินบ้ำนตัดใหม่
หนองเทำหมู่ 9 

เพื่อให้กำร
สัญจรสะดวก 

เส้นทำงจำกหนองเผื่อไปศำลเจ้ำปู่ปำก
เทินเทิน ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 500 
เมตร ขึ้นดินสูง 0.50 เมตรพร้อมวำง
ท่อระบำยน้ ำ 

- - - - 200,000 ประชำชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์จำก
โครงกำรนี ้

ประชำชนไดร้ับ
กำรบริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

75 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำหมู่ 10 

เพื่อให้
ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ทั่วถึง 

ขยำยเขตไฟฟ้ำภำยในหมู่บ้ำนจำกบ้ำน
นำยท่ำ สุรวิทย์ไปบ้ำนโนนสวน ยำว 
400(ตำมประมำณกำร กฟผ) 

- - - - 60,000 ร้อยละ 80 มีไฟฟ้ำ
ใช้ 

ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ทั่วถึง 

กองช่ำง 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

 

76. โครงการก่อสรา้งถนน

ดินหมู่ 1 

เพื่อให้การสัญจร

ของประชาชน

สะดวก 

ก่อสรา้งถนนดนิตัดใหม่เชื่อมระหว่าง

เส้นห้วยหนาดไปหนองบัว ถนนกวา้ง 5 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ประมาณการอบต.ก าหนด) 

- - - - 200,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสรา้งถนน

ลงลูกรังบ้านเมืองน้อย

หมู่ 6 

เพื่อให้การสัญจร

ไปมาของ

ประชาชนสะดวก 

เส้นฐานจุดบั้งไฟไปนาพ่อสมหวัง เขียว

ออ่น  กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

(ตามแบบ) 

- - - - 200,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

78. โครงการก่อสรา้งถนน

ดินบ้านหนองเทาหมู่ 

3 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

เส้นบ้านนายสมพงษ์ พลพิทกัษ-์ทาง

หลวงชน(รายละเอยีดตามแบบแปลน

ประมาณการ อบต.เมืองน้อยก าหนด 

- - - - 200,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

79. โครงการก่อสรา้งถนน

ดินบ้านหนองเทาหมู่ 

3 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวก 

เส้นหนองเวศ-สวนป่า (รายละเอยีด

ตามการส ารวจออกแบบประมาณการ 

อบต.เมืองน้อยก าหนด) 

- - - - 150,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนดินลง

หินคลกุ บ้านเมือง

น้อยหมู่ 7 

เพื่อให้การสัญจร

ของประชาชน

สะดวก 

จากที่ดินนายบุญจนัทร์ แสงผา เลียบ

ส่วนป่า ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว

ประมาณ 1,000 เมตร(ตามแบบ) 

- - - - 100,000 ประชาชน ร้อยละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จาก

โครงการ 

ประชาชนได้รับ

การบรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนโดยลง

หินคลกุภายในต าบล

เมืองน้อย 

เพื่อซ่อมแซมปรับ

ปรับระบบการ

คมนาคม 

ซ่อมแซมปรับปรุงภายในต าบลเมือง

น้อย ตามรูปแบบประมาณการของ 

อบต.เมืองน้อย 

200,000 200,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 ร้อยละ ของระยะทางถนน

ที่ไดม้าตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

สะดวกได้รวดเร็ว

ขึน้ 

กองช่าง 



๕๕ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

82 โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนโดยลง

หินลูกรังภายในต าบล

เมืองน้อย 

เพื่อซ่อมแซมปรับ

ปรับระบบการ

คมนาคม 

ซ่อมแซมปรับปรุงภายในต าบลเมืองน้อย 

ตามรูปแบบประมาณการของ อบต.เมือง

น้อย 

200,000 200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 ร้อยละ ของ

ระยะทางถนนที่

ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร

สะดวกได้รวดเร็ว

ขึน้ 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุง

เปลี่ยนท่อระบาย

ระบายน้ าในหมู่บ้าน

และพืน้ที่ต าบลเมือง

น้อย 

เพื่อปรับปรุงท่อ

ระบายน้ าในพิ้นที่

หมู่บ้านและต าบล

ให้ใชง้านได้ดี

ย่ิงขึน้ 

ปรับปรุงเปลี่ยนท่อระบายน้ าในพืน้ที่

หมู่บ้านในต าบลเมืองน้อยตามจดุที่ชดุรุด

บกพร่องตามแบบประมาณการการ

ส ารวจของกองช่าง อบต.เมืองน้อย 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของการ

ระบายน้ าใน

หมู่บ้านสะดวก

ย่ิงขึน้ 

ชุมชนหมูบ่้านใน

พืน้ที่ต าบลเมือง

น้อยไม่มีน้ าท่วม

ขัง 

กองช่าง 

84 โครงการชุดเจาะบ่อ

บาดาลบ้านเมืองน้อย

หมู่ 7 

เพื่อใชเ้ป็นแหลง่

น้ าส าหรับใช้ใน

ระบบประปา

หมู่บ้าน 

ขุดเจาะบ่อขนาดท่อเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 

นิว้ จ านวน 1  บ่อ (ตามแบบกรม

ทรัพยากรบาดาล) 

85,600 - - 85,600 - ร้อยละ100

ประชาชนได้

ประโยชน์ 

ประชาชนมีแหล่ง

น้ าผลิตประปา

เพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการชุดเจาะบ่อ

บาดาลบ้านโนนสวน

หมู่ 2 

เพื่อใชเ้ป็นแหลง่

น้ าส าหรับใช้ใน

ระบบประปา

หมู่บ้าน 

ขุดเจาะบ่อขนาดท่อเส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 

นิว้ จ านวน 1  บ่อ (ตามแบบกรม

ทรัพยากรบาดาล) 

- - 85,600 - - ร้อยละ100

ประชาชนได้

ประโยชน์ 

ประชาชนมีแหล่ง

น้ าผลิตประปา

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

86 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการสถานีสูบน้ าด้วย

ไฟฟา้บ้านหนองเทา 

เพื่อให้การบรหิาร

จัดการสถานีสูบ

น้ าด้วยไฟฟา้มี

ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบรกิารพนักงานสูบน้ าเพื่อ

สนับสนุนการปฏบิัติงานในสถานีสูบน้ า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ

บรกิารสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

87 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บ้ำนบ้ำนโนนสวน 

เพื่อให้ระบบ
ประปำหมู่บ้ำน
ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บ้ำนตำมรูปแบบประมำณกำรที่
ส ำรวจออกแบบ) 

- - - 500,000 - ร้อยละ80 
มีน้ ำประปำ
ใช้ 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนมี
น้ ำประปำใช้ 

กองช่ำง 

88 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล.
ภำยในหมู่บ้ำนเมือง
น้อยหมู่ 1 

เพื่อกำรระบำย
น้ ำในชุมชน
สะดวก 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ภำยใน
หมู่บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 1 (ก่อสร้ำง
ตำมรูปแบบประมำณกำรของ อบต.
เมืองน้อยก ำหนด) 

 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80
กำรระบำย
น้ ำสะดวก 

ประชำชนไดร้ับ
บริกำร
สำธำรณะที่มี
คุณภำพ 

กองช่ำง 

89 อุดหนุนกำรไฟฟำ้ส่วน
ภูมิภำคอ ำเภอกันทรำรมย ์
โครงกำรขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำ อบต.เมืองน้อย 

เพื่อกำรให้บริกำร
ประชำชนของ
หน่วยงำน อบต.
เมืองน้อยมีคุณภำพ
ยิ่งขั้น 

อุดหนุนกำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำคอ ำเภอ
กันทรำรมย์ ตำมโครงกำรขยำยเขตระบบ
ไฟฟ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย
(รำยละเอียดตำมประมำณกำร กฟผ.
อ ำเภอกันทรำรมย ์

350,000 - - - - ร้อยละ 80 ผู้
มำขอรับ
บริกำรต่ำงๆ
ของหน่วยงำน
พึงพอใจ 

ประชำชนได้รับ
บริกำรสำธำรณะที่
มีคุณภำพ 

กองช่ำง/
ส ำนักงำน
ปลีด 

90 โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงภำยในหมู่
บ้ำนเมืองน้อยหมู ่8 

เพื่อให้มีไฟฟ้ำแสง
สว่ำงใช้อย่ำงทั่วถึง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในหมู่บำ้น 
บ้ำนเมืองน้อยหมู ่8 ตำมแบบประมำณ
กำรของ กฝผ.ก ำหนด 

- - 35,000 - - ร้อยละ80
ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่ำง 

91. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการสถานีสูบน้ าด้วย

ไฟฟา้บ้านหนองเทา 

เพื่อให้การบรหิาร

จัดการสถานีสูบ

น้ าด้วยไฟฟา้มี

ประสิทธิ์ภาพ 

จ้างเหมาบรกิารพนักงานสูบน้ าเพื่อ

สนับสนุนการปฏบิัติงานในสถานีสูบน้ า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 

ได้

ผู้ปฏิบัติงาน

สถานีสูบน้ า 

สถานีสูบน้ าได้รับ

การดูแลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



๕๗ 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงาน

ที่ 

รัันดิชอั 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565(ัาท) 

92 อุดหนุนกลุม่ผู้ใช้

น้ าประปาหมู่บ้านบ้าน

หนองมขุหมูท่ี่ 5 

เพื่อให้บรกิาร

กิจการประปา

หมู่บ้านมี

ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุน 

- - 9,500 9,500 9,500 ประชาชน

ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้าน

ได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

บรกิารสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

93 อุดหนุนกลุม่ผู้ใช้น า

ประปาหมู่บ้าน บ้าน

หนองเทาหมู่ 9 

เพื่ออุดหนุนให้

การบรหิาร

จัดการกิจการ

ประปาหมู่บ้านมี

ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนให้กลุ่มผู้ใช้น าประปาหมูบ่้าน 

บ้านหนองเทาหมู่ 9 ตามโครงการฯเพื่อ

ขอรับการอุดหนุน 

- - 9,500 9,500 9,500 ประชาชน

ร้อยละ 80 

ของหมู่บ้าน

ได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

บรกิารสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงถนน

ลงหินคลุกสายแยก

หนองสะพงัไปหนอง

แซง 

เพื่อให้การสัญจร ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 

800 เมตร(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

เมืองน้อยก าหนด 

- - - 300,000 - ร้อยละ 100 

ถนนได้รับ

การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุงถนน

ดินลงหนิคลกุแยก

สวนยางนางจรรยา 

วงศ์มาศไปหนองแลน 

เพื่อปรับปรุงถนน

ให้สัญจรสะดวก 

ถนนวก้าง 3 เมตร ยาวประมาณ 

1,000 (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ประมาณการ อบต.เมืองน้อยก าหนด 

- - - 300,000 - ร้อยละ 100 

ถนนได้รับ

การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร

สะดวก 

กองช่าง 

รวม    95  โครงการ   3,955,600 4,120,000 11,016,100 7,374,600 3,89900    



๕๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงกำรปรับปรุงบ่อ
ขยะเดิมในเขตต ำบล
เมืองน้อย 

เพือ่ปรับปรุงบ่อ
ขยะเดิมส ำหรับ
ท้ิงขยะ 

ปรับปรุงบ่อขยะเดิมตำมรำยละเอียด
ประมำณกำรท่ีก ำหนดเช่น จัดท ำตำข่ำย
แนวเขตรองบ่อ,ปรับเกรด เป็นตัน 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 
ของบ่อขยะ
รองรับขยะ
ได้มำกขึ้น 

ประชำชนมีท่ี
ท้ิงขยะ
เพียงพอ 

ส ำนักงำนปลัด 

2. โครงกำรปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ ำประปำหมูบ่้ำน 
หมู่ 3 

เพื่อปรับปรุงท่อส่ง
น้ ำประปำให้มี
คุณภำพ 

ปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน บำ้นหนองเทำหมู ่3 (ตำมแบบ
แปลนประมำณกำร อบต.ก ำหนด) 

- - - 300,000 - ร้อยละ 
100 
ระบบ
ประปำ
ได้รับกำร
ปรับปรุง 

ประชำชนมี
น้ ำอุปโภค
บริกำร
เพียงพอ 

กองช่ำง 

รวม 2  โครงกำร   - - 150,000 450,000 150,000    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๕๙ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565(บำท) 

1. โครงการขุดลอก

หนองแหนบ้าน

หนองมุขหมู5่ 

เพื่อปรับปรุงแหลง่น้ า

แหลง่น้ าให้สามารถกัก

เก็บน้ าท าการเกษตร

ได้มากขึน้ 

ความกว้างของหนอง จ านวน 

12 ไร ่ลึก 3 เมตร ขุดลอกตาม

แบบประมาณการ อบต.ก าหนด 

- - 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 รอ้ยละ

ของหนอง

น้ ากักเก็บ

น้ าเพิ่มขั้น 

ประชาชนมีน้ า

ท าการเกษตร

เพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการขุดลอก

หนองส้มป่อย

บ้านเมอืงน้อยหมู ่8 

เพื่อปรับปรุงแหลง่น้ า

แหลง่น้ าให้สามารถกัก

เก็บน้ าท าการเกษตร

ได้มากขึน้ 

ชุดลอกหนองตามรูปแบบ

ประมาณท่ีก าหนดจ านวน 1 

แห่ง 

- - 200,000 

 

200,000 

 

200,000 รอ้ยละ

ของหนอง

น้ ากักเก็บ

น้ าเพิ่มขั้น 

ประชาชนมี

แหลง่น้ าท า

การเกษตร

เพียงพอ 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอก

หนองแวงบ้านหนอง

เทาหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหลง่น้ า

แหลง่น้ าให้สามารถกกั

เก็บน้ าท าการเกษตร

ได้มากขึน้ 

ชุดลอกหนองตามรูปแบบประมาณ

ที่ก าหนดจ านวน 1 แห่ง 

- - 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 ร้อยละของ

หนองน้ ากัก

เก็บน้ าเพิ่ม

ขั้น 

ประชาชนมีน้ าท า

การเกษตร

เพียงพอ 

กองช่าง 

4. โครงการชุดลอก

ห้วยค ึ

เพื่อปรับปรุงแหลง่น้ า

ไม่ให้เตินเขินรองรับน้ า

เพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วยคึตามรูปแบบ

ประมาณการก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 

100 ล า

ห้วยได้รับ

การขุดลอก 

ประชาชนมีน้ าใน

การท าการเกษตร

เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม   4  โครงกำร   - - 2,900,000 2,900,000 2,900,000    

 



๖๐ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่    3  ยุทธศาสตร์ การยกระดับเศรษฐกิจให้ พ่ึงตนเองและแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

1. โครงการส่งเสรมิการ

ใชพ้ลังงานทดแทนใน

การสูบน้ าเพื่อ

การเกษตรและเพื่อ

การอุปโภคบรโิภคโดย

ใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อให้มีระบบสูบน้ าที่ใช้

พลังงานจากธรรมชาติ

ส าหรับท าการเกษตร 

โครงการส่งเสรมิการใชพ้ลังงาน

ทดแทนในการสูบน้ าเพื่อการเกษตร

โดยใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์โดยขอรับ

การสนับสนุนจากส านักงานผลังงาน

จังหวัดศรสีะเกษ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

บรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

ส านัก 

งานปลัด 

2. โครงการส่งเสรมิการ

ผลิตก๊าซชีวภาพแบบ

เตาเผา 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนลด

ปัญหาภาวะในชุมชน

และเป็นการสรา้งพลัง

ทดแทนในครัวเรือน 

ขอรับการส่งเสรมิสนบัสนุนและ

ด าเนินโครงการสง่เสรมิการผลิตก๊าซ

ชีวภาพแบบเตาเผาให้ประชาชนใน

พืน้ที่ต าบลเมืองน้อยโดยขอรับการ

สนับสนุนจากส านักงานผลังงาน

จังหวัดศรสีะเกษ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

บรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

ส านัก 

งานปลัด 

3 โครงการส่งเสรมิการ

ผลิตก๊าซชีวภาพจาก

มูลสัตว ์

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนลด

ปัญหาภาวะในชุมชน

และเป็นการสรา้งพลัง

ทดแทนในครัวเรือน 

ส่งเสรมิสนับสนุนและด าเนินโครงการ

ส่งเสรมิการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล

สัตว์ 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย

ละ 80 ของ

หมู่บ้านได้ใช้

ประโยชน์จาก

โครงการนี้ 

ประชาชนได้รับ

บรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 



๖๑ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลลัพธ์ท่ีคาด

วา่จะได้รับ 

หนว่ยงา

นท่ี 

รับผิดชอ

บ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

4. โครงกำรส่งเสริม
เกษตรกรเพรำะเล้ียง
แหนแดงเพื่อลดต้นทุน
ในกำรผลิต 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำชนลดต้นทุนใน
กำรผลิตสินค้ำทำงกำร
เกษตร 

จัดฝึกอบรมโครงกำรส่งเสริมเกษตรกร
เล้ียงแหนแดงเพื่อลดต้นทุนในกำรผลิต 
โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นประชำชนในเขต
ต ำบลเมืองน้อย รำยละเอยีดตำมประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 

- - 30,000 
 

30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ต้นทุนในกำร
ผลิตสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร
ลดลง 

ประชำชน
สำมำรถเลี้ยง
แหนแดงส ำหรับ
ลดต้นทุนได้ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

5. โครงกำรส่งเสริม
ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ
ต่ำงๆในต ำบลเมือง
น้อย 

เพื่อส่งเสริมและจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ
แก่ประชำชน 

ส่งเสริม/ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพต่ำงๆท่ีมี
ในพื้นท่ีต ำบลเมืองน้อย ให้มีควำมรู้
และพัฒนำได้อย่ำงยังยืน อย่ำงน้อย ปี
ละ 1 กลุ่ม กลุ่มอำชีพต่อปี 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ด้ำน
อำชีพต่ำงๆเพิ่ม 

ประชำชนผู้เข้ำ
อบรมมีควำมรู้
ประกอบอำชีพ
หลำกหลำยเพิ่ม 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6. โครงกำรฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอำชีพเกษตร
ตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
สนับสนุนอำชีพตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมสนับสนุน/กิจกรรมโครงกำร
ด้ำนกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง(ตำมโครงกำรท่ีท ำ) 
 

80,000 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 ร้อยละ 80 มี
ควำมรู้ด้ำน
อำชีพต่ำงๆเพิ่ม 

ประชำชนผู้เข้ำ
อบรมมีควำมรู้
ประกอบอำชีพ
หลำกหลำยเพิ่ม 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7. โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร 
 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรท่ี
เป็นกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(ด ำเนินกำรตำมรำละเอียดโครงกำรท่ี 
อบต.ก ำหนด) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 60 
ประชำชนพึง
พอใจในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

ประชำชน
ได้ศีกษำเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักปลัด 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

8 โครงการจัดหาวัดสุ

การเกษตร 

เพือ่จัดซือ้วัสดุอุปรกรณ์

ทางการเกษตร 

-จัดซึอ้วัสดุอุปกรณ์ทาง

การเกษตรตามใบเสนอรายการ

ในการจัดซือ้จัดจ้าง 

50,000 

 

50,000 

 

- 

 

- 

 

- ร้อยละ 80 

มีวัสดุท า

การเกษตร 

การท าการเกษตรมี

คุณภาพมากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

9. โครงการ 365 วัน 

ฯตามแนวปญัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ

สนับสนุนอาชีพตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสรมิสนับสนุน/กิจกรรม

คัดเลือหมู่บ้านต้นแบบอย่างน้อย

ปีละ 1 หมูบ่้านโครงการด้าน

การเกษตรตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง(ตามโครงการ

ที่ท า) 

90,000 90,000 

 

90,000 

 

85,000 

 

85,000 ร้อยละ 60 

ประชาชนพึง

พอใจในการ

ด าเนิน

โครงการ 

ประชาชนพึงพอใจใน

การให้บรกิารสาธารณะ 

ส านักงาน

ปลัด 

10 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนกลุม่ผู้

เลี้ยงโคเนือ้(หมู่ ๑-

๑๐.) 

 

-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคและให้

ความรู้และทกัษะในการ

เลี้ยง 

จัดฝกึอบรมและสง่เสรมิ

สนับสนุนกลุม่อาชีพผู้เลี้ยงโคเนือ้

ภายในต าบลเมืองน้อย 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000  ร้อยละ 80 

พอใจในการ

ฝึกอบรม 

ประชาชนได้ความรู้เพิ่ม

มากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

11 โครงการอบรมการ

ผลิตอาหารหมักโค

เนือ้จากต้นข้าวโพด 

 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่

อาชีพผู้เลี้ยงโคและให้

ความรู้และทกัษะในผลิต

อาหารโตได้ 

-จัดฝกึอบรมและส่งเสรมิ

สนับสนุนกลุม่อาชีพผู้เลี้ยงโคเนือ้

ภายในต าบลเมืองน้อย 

25,000 

 

25.000 

 

25,000 

 

 

25.000 

 

25,000 ร้อยละ 70 

มีความรู้เพิ่ม  

สมาชิกกลุ่มมคีวามรู้

ทักษะเพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

12 โครงการอบรมการ

ผสมเทียมพันธุ์ปลา 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ

อนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา

น้ าจดื 

จัดฝกึอบรมและสง่เสรมิ

สนับสนุนประชาชนในพื้นที่ต าบล

เมืองน้อย 

- - 

 

60,000 

 

60,000 60,000 ร้อยละของ

พันธุ์ปลาน้ า

จืดในพืน้ที่

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนร่วมอนุรักษ์

พันธุ์ปลาและมีปลาน้ า

จืดในพืน้ที่มากขึน้ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม   12  โครงการ   375,000 375,000 1,315,000 1,310,000 1,310,000    



๖๓ 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖.๒ (๔)กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงา
นที ่
รับผิดชอ
บ 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1.. โครงการจดัตลาด
นดัชุมชนประจ า
ต าบลเมืองนอ้ย 
 

- เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจ าหน่าย
ผลผลิตทางการ
เกาตร 

จดัท าโครงการตลาดนดัชุมชนใน
บริเวณสถานท่ีสาธารณะในต าบล
เมืองนอ้ยสปัดาห์ละ ๑ วนั 
 

- - 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละ 70 
พึงพอใจใน
สถำนท่ี 

ประชำชนมี
สถำนท่ีจ ำหน่ำย
สินค้ำ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม 1 โครงการ   - - 50,000 50,000 50,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๖๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำจะไดร้ับ 

หน่วยงำ
นท่ี 

รับผิดช
อบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปญัหาไข้เลือดออก 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไข้เลือดออก 

จัดซือ้วัสดุน้ ายาพ่นยุงและทรายอะเบสก

ในการใชก้ าจัดแหล่งเพราะพันฑ์ หยอด

ทรายอะเบสทุกครัวเรือนและพ่นหมอก

ควันหมูบ่้านที่เกดิโรค 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนไม่

เจ็บป่วยและ

เสียชีวติ 

ประชาชน

สุขภาพอานา

มัยที่ดี 

ส ำนักงำ
นปลัด 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจ าพิษสุนัขบ้า 

 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

 

จัดซื้อวัดซีนป้องกัน/ควบคุมพร้อมฉีด 

ส าหรับหมาแมวที่ขึ้นทะเบียนโดยร่วมกับ

ปศุสัตว์อ าเภอกันทรารมย์ 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 ร้อยละ 100 

สุนัขแมวได้รับ

วัคซีนป้องกัน 

ประชาชน

ปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า 

ส ำนักงำ
นปลัด 

3. โครงการส่งเสริมอนามัยการ

เจริญพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมสนับการ

ด าเนินงานอานัขการ

เจริญพันธ์ 

จัดท าแผนและด าเนินงานส่งเสริมอนามัย

การเจ ริญพันธ์ /สนับสนุ นและด า เนิน

โครงการฯ 

- - 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 ร้อย 80 ได้รับ

การตรวจ

สุขภาพ 

ประชาชนเด็ก

นักเรียนมี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

ส ำนักงำ
นปลัด 

4. อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน/คณะกรรมการ

ชุมชน /(อสม) 

เพื่ออุดหนุนสนับสนุน

การพัฒนา

สาธารณสุขมูลฐาน 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข โดยอุดหนุน

ให้หมู่บ้านละ 20,000 บาทจ านวน 10 

หมู่บ้านปลีะ 1 คร้ัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

ทุดหมู่บ้าน

ได้รับอุดหนุน 

อสม.ของแต่ละ

หมู่บ้านปฏิบัต

หน้าที่ด้วยการ

เข้มแข็ง 

ส ำนักงำ
นปลัด 

 

 

 



๖๕ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

5 โครงการก่อสรา้ง 

บ่อบ าบัด 

สิ่งปฏิกูลพร้อมถนน 

เข้าบ่อบ าบัด 

 

 

เพื่อให้มีสถานที่

ในการก าจัดและ

กักเก็บสิ่งปฏิกูล

ในพื้นที ่

-ก่อสรา้งบ่อบ าบัดสิง่ปฏิกลูขนาดกวา้ง 5 

×12.5 เมตร  จ านวน 1 บ่อ พร้อมท า

ถนนทางเข้าบ่อฯ(รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.เมืองน้อยก าหนด 

- ค่าชดเชยค่าใช้ที่ดินเพื่อจา่ยให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ออป.,กรมป่าไม่

เป็นต้น 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 100 มี

บ่อทิ้งสิ่งปฏิกลู

จ านวน 1 บ่อ 

มีสถานที่ทิง้

ขยะสิ่งปฏกิูล

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

และเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง

การบรหิารขยะในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน

รู้จักการจัดการ

ขยะในชุมชนของ

ตนเอง 

จัดฝกึอบรมให้ความรู้การบรหิารขยะใน

ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน

ในเขตต าบลเมืองน้อย รายละเอยีด

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนรู้จักการ

ก าจัดขยะใน

ชุมชนโดยถูกต้อง 

ชุมชนเกิดความ

สะอาด

เรียบรอ้ย 

ส านักงาน

ปลัด 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

กรองน้ าดื่มส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพด ี

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 

ได้รับการดูแล 

ประชาชนมี

สุขภาพด ี

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 7  โครงการ   285,000 325,000 835,000 835,000 335,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบภัย

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวติสาธารณสุขแก่

เกษตรกรผู้มีรายได้

น้อย 

 

เพื่อให้ความช่วย

เลือกเบื้องต้น

ส าหรับ

ผู้ประสบภัยหนาว 

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ

วิธีปฏิบัติเมื่อประชาชนประสบเหต ุ

240,000 240,000 

 

240,000 

 

240,000 

 

240,000 ร้อยละ 10 ทุก

ครัวเรือนได้รับ

การช่วยเหลือ 

ประชาชนทุก

หลังคาเรือนได้รับ

การช่วยเหลือ 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงกำรจัดอบรมให้
ควำมรู้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตประชำชน
ผู้สูงอำย ุ

เพื่อให้ประชำชน
ผู้สูงอำยุให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ละพัฒนำคุณภำพชีวิต
ให้ประชำชนผู้สูงอำยุ( จัดฝึกอบรมปีละ 1 
ครั้ง(รำยละเอียนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ) 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,,000 
 

50,000 ร้อยละ80
ประชำชน
ผู้สูงอำยุเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ประชำชนผู้สูงอำยุ
มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม 2 โครงการ   240,000 290,000 290,000 290,000 290,000    

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2การเสริมสร้างภูมตคิุ้มกันทางสังคมแผละคุณภาพชวีิต 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัศรสีะเกษ ที.่๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมคิุ้มกันทาง สังคม แผละคณุภาพชีวิตที่ด ีขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมแผละการสาธารณสุข 

3.3  แผนนงานรักษาความสงัภายใน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บำท) 
๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

-เพื่อให้ อปพร.มีความรู้และ

มีศักยภาพและในการปฏิบัติ

หน้าที ่

ฝึกอบรมและทบทวนตาม

จ านวน อปพร.ประจ าต าบล

เมืองน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

10๐,๐๐๐ 

 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

10๐,๐๐๐ 

 

100,000 ร้อยละ 100

ได้รับการฝึก

ทบทวน 

สมาชิกอปพร.

ได้รับการฝึก

ทบทวนทุกป ี

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการณรงค์ลด

อุบัติเหตุทางถนนและ

ให้บรกิารประชาชน

ในชว่งเทศกาล 

-เพื่อรณรงค์และลดการเกิด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ 

ตั้งจุดให้บริการประชาชน

ในชว่งวันขึน้ปีใหม่ และวนัสง

กานต์  ปีละ  ๒  คร้ัง 

60,000 6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

6๐,๐๐๐ 

 

60,000 ร้อยละ 70 

พอใจในการ

ให้บรกิาร 

ประชาชน/ผู้

เดินทางในช่วง

เทศกาลมคีวาม

ปลอดภัย 

ส านักงาน

ปลัด 

3. โครงการจัดซือ้วัสดุ

ดับเพลิง  

 

โครงการจัดซือ้วัสดดุับเพลงิ  

 

-จัดซือ้วัสดดุับเพลงิ เช่น ถงุ

มือ/ 

-การเติมน้ ายาผงเคมีแห้งถัง

ดับเพลิงชนดิมือถือ 

 

38,000 

 

38,000 

 

38,000 

 

38,000 38,000 ร้อยละ 70 มี

วัสดุพร้อมใช้ 

หน่วยงานมีวัสดุ

ดับเพลิงพร้อมใช้

ให้บรกิาร

ประชาชน 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 3 โครงการ   198,000 198,000 198,000 198,000 198,000    

 
 
 
 



๖๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำจะไดร้ับ 

หน่วยงำนท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บำท) 
๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1. โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
กฎหมำยเบื้องต้นส ำหรับ
ประชำชนทั่วไป 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยกบั
ประชำชน 

จัดฝึกอบรมให้ควำมแก่ประชำชนใน
พื้นที่หมู่ ๑-หมู่ ๑๐จ ำนวน ๑ กลุ่มต่อ
ปี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 ผู้
เข้ำอบรมมี
ควำมรู้ 

ประชำชนใน
ต ำบลมีควำมรู้
เร่ืองกฏหมำย
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด 

2. โครงกำรจัดฝึกอบรมเพื่อชี้แจง
ท ำควำมเข้ำใจเพือ่สร้ำง
ทัศนคติ และจิตส ำนึกที่ดีงำน
ในกำรรอยู่ร่วมกันอยำ่ง
สมำนฉันท ์

เพื่อจัดฝึกอบรม
ชี้แจงให้ประชำชน
เข้ำใจในกำรอยู่
ร่วมกันแบบ
สมำนฉันท ์
 

จัดฝึกอบรมชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจ
ในกำรอยู่ร่วมกันแบบสมำนฉันท์ทกุ
หมู่บ้ำนปีละ ๑ ครั้ง 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 70 
ประชำชนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนอยู่
ร่วมกันอยำ่ง
สันต ิ

ส ำนักงำนปลัด 

3. โครงกำรจัดประชำคมหมู่บ้ำน
และต ำบลในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพื่อจัดเวที
ประชำคม 
หมู่บ้ำน/ต ำบลท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

จัดประชำคมหมู่บ้ำนหมู่ ๑-๑๐
จ ำนวน ๑๐ ครั้ง และระดับต ำบล ๑ 
ครั้งจัดท ำและพิจำรณำแผนฯ 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อย 80 มีข้อมูล
ในกำรพัฒนำ 

ประชำชนใน
พื้นที่ได้ร่วมกัน
วำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ส ำนักงำนปลัด 

4. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนชุมชนฯลฯ 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนชุมชนฯล 

จัดประชุมท ำ/ทบทวนแผนชุมชนหมู่ 
๑-๑๐ปีละ ๑ ครั้ง 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อย 80 ทุกบำ้น
มีแผนชุมชน 

ประชำชนทุก
หมู่บ้ำนร่วมกัน
ท ำแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำนตนเอง 

ส ำนักงำนปลัด 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

5. โครงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตคอรัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก
และลดปัญหำกำร
คอรัปชั่น 

จัดโครงกำรฝึกอบรมโครงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน  ๑๐๐ รำย 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 60 
ปัญหำคอรับ
ชั้นในชุมชน
ลดลง 

ประชำชนทุก
หมู่บ้ำนมีจิตส ำนกึ
ที่ดีไม่มีกำรคอรับ
ชั้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6. โครงกำรอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร/
สมำชิก/พนักงำนสว่นท้องถิ่น/
พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำงต ำบลเมือง
น้อย 

เพื่อปลูกจิตส ำนกึ
ในด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมให้
บุคลำกรในหน่วย 

จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมโครงกำร
คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับ
ผู้บริหำร/สมำชิก/พนกังำนส่วน
ท้องถิ่น/พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำงต ำบล
เมืองน้อย จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี
(รำยละเอียดตำมโครงกำรฯ) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน์
จำกกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ผู้บริหำร/สมำชิก/
พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น/พนักงำน
จ้ำง/ลูกจ้ำงต ำบล
เมืองน้อย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7. อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติกำรต่อสู้เพื่อ
เอำชนะยำเสพติดจังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์ฯ
จังหวัดศรีสะเกษ 

อุดหนุนตำมโครงกำรฯให้ศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพ
ติดจังหวัดศรีสะเกษ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 ครั้งตำม
โครงกำร 

ประชำชนในพื้นที่
ปลอดปัญหำยำ
เสพติด 

ส ำนักงำน
ปลัด 

8 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง(ศูนย์
ต่อสู้เอำชนะปัญหำยำเสพติดและ
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันภยัฝ่ำย
พลเรือนอ ำเภอกันทรำรมย ์

เพื่ออุดหนุนที่ท ำ
กำรปกครองตำม
โครงกำรฯ 

อุดหนุนตำมโครงกำรฯปีละ ๑ ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 ครั้งตำม
โครงกำร 

ประชำชนในพื้นที่
ปลอดปัญหำยำ
เสพติด 

ส ำนักงำน
ปลัด 

9. อุดหนุนที่ท าการปกครอง(ศนูย์

ต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติด

และศูนย์อ านวยการป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนอ าเภอกันทรารมย์ 

ตามโครงการฝึกอบรม อปพร.

ต้านยาเสพติดเสริมสร้างวถิี

ชีวติแบบประชาธปิไตยและ 

เพื่ออุดหนุน

ปกครองอ าเภอ

กันทรารมย์ตาม

โครงการฯ 

อุดหนุนตามโครงการฯปีละ ๑ 

คร้ัง 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 คร้ัง

ตามโครงการ 

อปพร.ได้ความรู้

และรูรั้ก

ประชาธิปไต 

ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

10 โครงการเสรมิสรา้ง

สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้

พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อให้ผู้พกิาร

หรือทุพพลภาพมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

จ่ายเบีย้ยังชีพส าหรับผูพ้ิการหรือ

ทุพพลภาพที่ขึน้ทะเบียน กับ

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมือง

น้อยจ านวน 170 คน 

1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 1,632,000 ร้อยละ100 

ผู้พกิารหรือ

ทุพพลภาพ

ได้รับเบี้ย

ด ารงชีพ 

ผู้พกิารหรือ

ทุพพลภาพมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

11 โครงการสรา้งหลกัประกัน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

จ่ายเบีย้ยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ขึน้

ทะเบียน และคุณสมบัติครับถ้วน

ตามหลกัเกณฑ์ จ านวน 752 ราย 

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุที่ขึน้

ทะเบียนได้รับ

เบีย้ฯ 

ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

12. โครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้

ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น

ทะเบียนจ านวน 1 รายๆละ 500 

ต่อเดือน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยเอดส์

ได้รับเบี้ยฯ 

ผู้ป่วยเอดส์มุ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 12  โครงการ   8,118,000 8,118,000 8,118,000 8,118,000 8,118,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2     กำรเสริมสร้ำงภูมติคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสรำ้งภูมิคุ้มกันทำง สังคม และคณุภำพชีวิตที่ด ีขึ้น 
ยุทธศำสตร์  ๔    กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๔.๑  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำ

จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1. โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรศึกษำแก่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
อบต.และโรงเรียนใน
เขต อบต. 

เพื่อสนับสนุนอุปรกรณ์สื่อ
กำรเรียนกำรสอนและ
ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต 
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อสนับสนุนอุปรกรณ์สื่อกำรเรียน
กำรสอนและส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกบักำรศึกษำของศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.
เมืองน้อย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 ร้อย 100 
ศพด.ได้รับกำร
สนับสนุน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.เมืองน้อยและ
โรงเรียนจ ำนวน ๓ 
แห่งมีสื่อกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรม
ที่มีประโยชน์และ
พัฒนำเด็ก 

กอง
กำรศึกษำ 

2. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์บ้ำนหนองเทำหมู่ 
๓,๙ และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กก่อนเกณพ์บ้ำน
หนองน้ ำเต้ำโนนสวน 

เพื่อเพิ่มโอกำสแก่เด็กใน
พื้นที่ได้มีสถำนศึกษำ 

ก่อสร้ำงตำมรูปแบบรำยละเอยีด
แบบแปลนก ำหนดจ ำนวน 2 แห่ง 

- 2,400,000 2,400,000 - - ร้อยละ 100 
มีศูนย์พัฒนำ
เด็ก 

บ้ำนหนองเทำต ำบล
เมืองน้อยมีศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเพื่อ
เพิ่มโอกำสกำรเรียนรู้
แก่เด็ก 

กอง
กำรศึกษำ 

3. โครงกำรอบรมกำร
จัดท ำหลักสูตรและ
สื่อสำรเรียนรู้ศพด. 
 

เพื่อให้บุคลำกรจัดท ำหลัด
สูตรกำรเรียนกำรสอนได้ 
 

จัดฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  ๑
รุ่น(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ก ำหนด 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 70 
บุคลำกร
สำมำรถเขียน
หลักสูตรได้
อย่ำงถูกตอ้ง 

บุคลำกรทำงกำรศึกมี
ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำ
หลักสูตรกำรสอน 
 

กอง
กำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

4. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนทัศนะ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง และได้รับ

ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน   

๒.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสภาพ

ความแตกต่างทางภูมิศาสตร ์ 

สังคม  วฒันธรรมความเป็นอยู่ 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน/

ศพดในพื้นที่ต าบลเมือง

น้อย 

 

30,000 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละ ๘๐ 

ได้รับ

ประสบการณ์

ตรง 

๑.นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงและมีนสิัย

ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 

๒.ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

๓.ผู้เรียนมีความสามคัคี  มี

ความอดทน  รู้จักดแูล

ตนเองและผูอ้ื่น 

กอง

การศึกษา 

5. โครงการอบรม

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

-เพื่อจัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับประชาชน/

เยาวชน/เด็กนักเรียน 

-เพื่อจัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับ

ประชาชน/เยาวชน/เด็ก

นักเรียน 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 ร้อยละ 70 

พึงพอใจใน

การจัดท า

โครงการ 

ประชาชน/เยาวชน/เด็ก

นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึน้ 

 

กอง

การศึกษา 

6. โครงการจัดซือ้

อาหารเสรมินม 

เพื่อให้นักเรียนมีอาหารเสรมิ

นมดื่มเพียงพอแก่การ

เจริญเติบโต 

โรงเรียนจ านวน ๓ แห่ง 

และ ศพด.ที่จัดตัง้ในต าบล

เมืองน้อย 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 

 

800,000 800,000 ร้อยละ 10 

ได้รับนม

ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร

เสรมินมครบถ้วนตามหลัด

โภชนาการ 

กอง

การศึกษา 

7 โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชน

ในโรงเรียนและในชุมชน แสดง

ความสามารถของตนเอง 

จัดท าโครงการฯท า

กิจกรรมวันเด็กปีละ 1 

คร้ัง 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 ร้อยละ 80 

เด็กพึงพอใจ 

เด็ก/เยาวชนในต าบลได้ร่วม

กิจกรรมแสดงออกถงึ

ความสามารถ 

กอง

การศึกษา 

 
 



๗๓ 

 

 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565(บำท) 

8 โครงกำรพัฒนำครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กวัด
บ้ำนเมืองน้อย 

๑.เพื่อตั้งจ่ำยเป็นค่ำ
เดินทำงฯ,ค่ำเบี้ยเล้ียงฯใน
กำรเดินทำงเข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ 

จ่ำยเป็นค่ำเดินทำงฯ,ค่ำ
เล้ียง,ค่ำเช่ำที่พักส ำหับครู
ผู้ดูแลเด็กเข้ำร่วมอบรม
สัมมนำฯตำมหลักสูตรต่ำงๆ
ที่เข้ำร่วม 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 80 เด็ก
มีควำมพึงพอใจ 

๑.โรงเรียนได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรจัดซ้ือเครื่องเล่น
สนำม 
๒.เด็กปฐมวัยมีเครื่อง
เล่นสนำมที่คุณภำพ
เหมำะสมฯ 
 

กอง
กำรศึกษำ 

9 โครงกำรจัดซ้ือสื่อกำร
เรียน ศพด.ในสังกัด 
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส่ือกำร
เรียนส ำหรับเด็กใน ศพด. 

จัดซื้อสื่อกำรเรียนส ำหรับ
เด็กใน ศพด.สังกัด อบต.
เมืองน้อย 

130,000 130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 ร้อยละ 100 สื่อ
กำรเรยีนกำร
สอนครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนำเด็กฯมีสื่อ
กำรเรียนกำรสอน
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

กอง
กำรศึกษำ 

10. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็วัด

บ้านเมืองน้อย 

เพื่อป้องกันโรคและให้ถกู

สุขลักษณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

และจัดท าทีแ่ปรงฟัน

ส าหรับเด็ก(ตามแบบ

ประมาณการ) 

- - 100,000 - - ร้อยละ 100 

เด็กในศูนย์ไม่

เป็นโรค 

เด็กนักเรียนในศูนย์ฯ

ไม่เป็นโรค 

กอง

การศึกษา 

11. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ส ำหรับ ศพด.วัด
บ้ำนเมืองน้อย 

เพื่อให้ ศพด.มีวัสดุของ
เครื่องใช้ของครัวส ำหรับท ำ
กิจกรรมใน ศพด. 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ตำมบันทึกรำยงำนควำม
ต้องกำรและจัดซื้อตำม
ระเบียบฯ 

50,000 
 

50,000 
 

- - - ร้อยละ ศพด.มี
วัสดุเพียงพอ 

ศพด.วัดบ้ำนเมืองน้อยมี
วัสดุงำนครัวเพียงพอ 

กอง
กำรศึกษำ 

12. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ทำงเข้ำห้องน้ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
หนองน้ ำเต้ำโนนสวน 

เพื่อให้มีถนนทำงเข้ำห้องน้ ำ
ส ำหรับเด็กสะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้ำงทำงเข้ำห้องน้ ำ 
ศพด.เด็กเล็กบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำโนนสวน(ตำมแบบ
แปลน) 

25,000 - - - - ร้อยละ 80 มี
ถนนเข้ำห้องน้ ำ
สะดวก 

ศพด.เด็กเล็กบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำมีถนนเข้ำห้องน้ ำ 

กอง
กำรศึกษำ 

13. โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำง
แปรงฟันศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำ
โนนสวน 

เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.บ้ำน
หนองน้ ำเต้ำโนนสวนมอี่ำง
แปลงฟัน 

ก่อสร้ำงอ่ำงแปรงฟัน ศพด.
เล็กบ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนน
สวน(รำยละเอยีดตำมแบบ
แปลน อบต.ก ำหนด) 

10,000 - - - - ร้อยละ 100 
เด็กเล็กใน ศพด.
มีอ่ำงแปรงฟัน 

ศพด.เล็กบ้ำนหนอง
น้ ำเต้ำโนนสวนมีอำ่ง
แปรงฟัน 

กอง
กำรศึกษำ 

 

 



๗๔ 

 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

14. โครงกำรก่อสร้ำงรั่วรอบ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
บ้ำนเมืองน้อยพร้อม
ประตู 

เพื่อให้ ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อยมีควำมปลอดภยั 

ก่อสร้ำงรั้งรอบ ศพด.วัด
บ้ำนเมืองน้อยพร้อมประตู
(ตำมแบบแปลน อบต.ก ำหนด) 

150,000 - - - - ร้อยละ 100 
ศพด.มีรั้วและ
ประดู 

ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อยมีควำมปลอดภยั 

กอง
กำรศึกษำ 

15 โครงการอุดหนุน

ค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.ในเขตต าบล

เมืองน้อย 

เพื่อเพื่อให้นักเรียนมี

อาหารกลางวัน

รับประทานเพียงพอและ

ตามหลกัโภชนาการ 

เด็กนักเรียนโรงเรียน

(บ้านเมืองน้อยหนองมุข/บ้าน

หนองน้ าโนนสวนและบ้าน

หนองเทาจากระดับอนุบาล-

ป.๖อุดหนุนตามยอดนักเรียน

ที่รายงานขอรับ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 100 

เด็กได้รับ

อาหารเสรมินม 

เด็กนักเรียนมี

โภชนาการที่ดี

ร่างกายเจริญเติบโต

ตามวัย 

กอง

การศึกษา 

16. อุดหนุนี่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

กันทรารมย์ตาม

โครงการจัดงาน

ส่งเสรมิการปฏบิัติ

ธรรมน าชีวีของดี

กันทรารมย์ 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ

ปกครองในการด าเนนิ

กิจกรรม 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอกันทรารมย์ตาม

โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 

ประชาชนใน

พืน้ที่เข้ารว่ม

กิจกรรมปฏิบัติ

ธรรม 

ประชาชนในพื้นที่ได้

เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

ที่ 

รับผดิชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

17. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขต อบต.

เมืองน้อย 

 

เพื่อสรา้ง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ที่ดีมี

สภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมที่น่าอยู่ 

น่าเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.เมือง

น้อย จ านวน 3 ศูนย์ ปีละ 1 คร้ัง 

- 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 ร้อยละ 50 

ของ ศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็

ในเขต อบตง

เมืองน้อย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

มีบรรยากาศการ

เรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมที่ดี

เหมาะสมในการ

เรียนรู้ 

กอง

การศึกษา 

18 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน(รำยหัว)ใน
ศพด 

เพื่อเป็นค่ำวัสดุ
อุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้

ค่ำใช้จ่ำย(รำยหวั)ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน 3 ศูนย ์

107,100 139,400 139,400 139,400 139,400 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์กำร
เรียนครบ 

เด็กนักเรียนมีกำร
เรียนพัฒนำด้ำน
สติปัญญำที่ด ี

กอง
กำรศึกษำ 

19 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน ค่ำหนังสือ/
อุปกรณ์กำรเรียน/
เครื่องแบบนักเรียน/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนใน 
ศพด 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีเครื่องแบบ
นักเรียนและ
อุปกรณ์กำรเรียน
พร้อหนังสือเรียน 

จัดหำเครื่องแบบและอปุกรณ์กำร
เรียนพรัอม หนังสือเรียนส ำหรับเด็ก
เล็กอำย ุ3-5 ป ี

- 92,660 92,660 92,660 92,660 ร้อยละ 100 
เด็กมีวัสดุ
อุปกรณ์กำรเรียน
ครบ 

เด็กนักเรียนมีกำร
พัฒนำทำงด้ำน
ร่ำงกำยจิตใจอำรมณ์
สังคมและสติปัญญำที่
เหมำะสม 

กอง
กำรศึกษำ 

20. โครงกำรซ่อมแซมเครื่อง
เล่นกลำงเจ้งศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กใน ศพด.วัด
บ้ำนเมืองน้อย 

เพื่อให้เครื่องเล่น
สนำมให้มีสภำพ
พร้อมใช้งำน 

ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนำมกลำงแจ้ง
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบำ้นเมือง
น้อยตำมรำยละเอียดประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนด 

- 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 ร้อยละ100 
เครื่องเล่นสนำม
กลำงแจ้งใช้งำน
ได้ตำมปกติ 

เด็กนักเรียนได้เล่น
เครื่องเล่นสนำม
กลำงแจ้งเพื่อพัฒนำ
ร่ำงกำย 

กอง
กำรศึกษำ 

21.. โครงกำรกั้นห้องเรียน
ภำยใน ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อย 

เพื่อควำมเป็น
สัดส่วนในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน/กิจกรรม 

กั้นห้อง 2 ห้องภำยในอำคำร ศพด.
วัดบ้ำนเมืองน้อยทั้ง 2 อำคำร ตำม
กำรส ำรวจประมำณกำร ของ อบต.
เมืองน้อยก ำหนด 

- - 200,000 - - ร้อยละ 100 
ของศูนย์ฯมี
ห้องเรียนเป็น
สัดส่วน 

เด็กนักเรียนมีกำร
เรียนพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำด ี

กอง
กำรศึกษำ 



๗๖ 

 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงกำรเทพื้นคอนกรีต
ด้ำนหน้ำอำคำร2 ศพด.
วัดบ้ำนเมืองน้อย 

เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม
หน้ำเสำธงและกิจกรรม
กลำงแจ้งอื่นๆ 

เทพื้น คสล.ตำมแบบประมำณ
กำร อบต.ก ำหนดในพื้นทีจ่ัด
กิจกรรมหน้ำเสำธง 

- 50,000 
 

- - - ร้อยละ100 มี
พื้นที่ คสล.จัด
กิจกรรมหน้ำเสำ
ธง 

เด็กนักเรียนได้ท ำ
กิจกรรมหน้ำเสำธง
และกิจกรรมกลำง
แจง 

กอง
กำรศึกษำ 

23  โครงกำรก่อสร้ำงเสำธง
ของ ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อย 

เพื่อให้ ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อยมีเสำธงชำติจัด
กิจกรรมหน้ำเสำธงของ
เด็กๆ 

ก่อสร้ำงเสำธง 1 หลัง ก่อสร้ำง
ตำมรูปแบบรำยละเอียด
ประมำณกำรที่ก ำหนด 

- 10,000 - - - ศพด.วัด
บ้ำนเมืองน้อยมี
เสำธง 1 หลัง 

เด็กนักเรียนมีกำรจัด
กิจกรรมหน้ำเสำธง 

กอง
กำรศึกษำ 

24 โครงกำรปรับพื้นที่เพื่อ
จัดท ำเป็นสนำมเด็กเล่น
เครื่องกลำงแจ้ง 

เพื่อปรับพื้นที่ในกำรจัดท ำ
สนำมเด็กเล่นกลำงแจ้ง 

ปรับพื้นที่ในกำรจัดวำงเครื่อง
เล่นสนำมกลำงแจ้ง ตำม
รำยละเอียดประมำณกำรที่
ก ำหนด 

 5,000 - - - ร้อยละของพื้นที่
ในศพด.ได้รับ
กำรปรับเพื่อวำง
เครื่องเล่นสนำม 

ศพด.เด็กเล็กมีพื้นที่
ในกำรวำงเครื่องเล่น
สนำมกลำงแจ้ง 

กอง
กำรศึกษำ 

25 โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬานกัเรียนใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อให้เด็กได้รับการ

พัฒนาครบทกด้านตาม

ศักยภาพ 

จัดการแขง่ขันส าหรับเด็ก

ของศพด.(2-5ปี)จ านวน 

67 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำ
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนใน ศพด.
ได้รับกำรพัฒนำ 

กอง
กำรศึกษำ 

26. โครงการรณรงค์การ

ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดใน

สถานสึกษา 

จัดด าเนินโครงการฯโดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็และ

เยาชนในสถานศึกษาไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
เด็กและเยำวชน
ในสถำนศึกษำไม่
ยุ่งเกี่ยวขำเสพ
ติด 

เด็กเยำวชนใน
สถำนศึกษำปลอด
จำกยำเสพติด 

กอง
กำรศึกษำ 

 

 

 

 



๗๗ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงานท่ี 

รัันดิชอั 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

27. โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV 

เพื่อใชเ้ป็นสื่อการเรียน

การสอนในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ 

จัดหาวัสดุอุปรกรณ์ส าหรับ

ห้องเรียน DLTV จ านวน 2 ชุด 

- - 61,400 61,400 61,400 ร้อยละ 100 

ศพด.มีชุดอุ

ปรกรณ์ DLTV 

เด็กนักเรียนมีสื่อ

การเรียนการสอนที่

มีคุณภาพ 

กอง

การศึกษา 

28 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
บริกำรประกอบด้วย 
-จ้ำงเหมำบริกำรผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 3 อัตรำ 
- จ้ำงเหมำแม่บ้ำน  
ศพด.วัดบ้ำนเมืองน้อย  
1 อัตรำ 

เพื่อให้ ศพด.บ้ำนหนอง
เทำ,หนองน้ ำเต้ำโนน
สวนและศพด.วัด
บ้ำนเมืองน้อยมีบุคลลำ
กรในกำรดูแลเด็กและ
ให้มีแม่บ้ำนในกำรดูแล
ท ำควำมสะอำด ศพด.
วัดบ้ำนเมืองน้อย 

-จ้ำงเหมำผู้ดูแลเด็ก ศพด.บำ้นไน
องเทำจ ำนวน 1 อัตรำ และ 
ศพด.บ้ำนหนองน้ ำเต้ำโนนสวน 
จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรเดือนละ 
9,000 บำท, และจำ้งเหมำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดบ้ำนเมืองน้อน
จ ำนวน 1 อัตรในอัตรเดือนละ 
7,000 บำท 
- จ้ำงแมบ่้ำน ศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อย จ ำนวน 1 อัตรำในอัตรำ
เดือนละ 5,500 บำท 

- 366,000 366,000 366,000 
 

366,000 ร้อยละ 100 ได้
ผู้ดูแลเด็กและ
แม่บ้ำน 

เด็กในศพด.ได้ผู้ดูแล
ครบทุก ศพด. เด็ก
ได้รับกำรพัฒนำและ 
ศพด.สะอำด
เรียบร้อย 

กองกำรศึกษำ 

29 โครงกำรติดตั้งมุ้งลวด
ในศพด.วัดบ้ำนเมือง
น้อยและศพด.บำ้น
หนองเทำ 

เพื่อเป็นกำรป้องกัน
ยุงลำยและแมลงอื่นๆ
ดัดท ำร้ำยเด็กน ำเรียน 

ติดต้ังตำมแบบประมำณกำร
ก ำหนดจ ำนวน 2 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ศพด.ได้รับกำร
ติดต้ังมุ้งลวด 

เด็กนักเรียนปลอดภยั
จำกโรคไข้เลือดออก
และโรคต่ำงๆ 

กองกำรศึกษำ 

รวม   29  โครงการ   2,792,100 5,623,060 5,949,460 3,249,460 3,579,460    

 
 
 
 



๗๘ 

 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2     การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมเละคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์  ๔    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖1 
(บำท) 

๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

1. โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญผะ

เหวด 

 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์

ประเพณีอันดีงาม 

จัดกิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด

ในภาพร่วมทั้ง ๑๐  หมู่ บ้านปีละ 

๑ คร้ัง 

30,000 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละ 80 

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

ประชาชนได้ร่วม

อนุรักษ์ประเพณี

ท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

2. โครงการส่งเสรมิ

การจัดงานวัน

เข้าพรรษา/ออก

พรรษา 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๑-๑๐ 

ได้ร่วมงานและอนุรักษ์

ประเพณีทางศาสนา 

จัดกิจกรรมทั้ง๑๐  หมู่ บ้านใน

วันเข้าพรรษา/ออกพรรษาทุกปี 

 

75,000 75,000 

 

75,000 

 

75,000 

 

75,000 ร้อยละ 70 

ประชาชน

พอใจใน

กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมอนุรักษ์

ประเพณีท้องถิ่น 

กอง

การศึกษา 

3. โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุนการจัด

งานบุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้

ร่วมงานและอนุรักษ์ประเพณี  

จัดกิจกรรมงานประเพณบีุญบั้ง

ไฟจัดขบวนแห่/ประกวดจัดงาน

ประจ าทุกปีละ ๑ คร้ัง 

100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 ร้อยละ 80 

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

ประชาชนได้ร่วมกิน

กรรมสืบทอดประเพรี 

กอง

การศึกษา 

4. โครงการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของ

เรา 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้เดก็และ

เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นของตนเอง 

๒.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

การปฏิบัติจริง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนจ านวน ๓ 

แห่งในพื้นที่ต าบลเมืองน้อย 

 

 

20,000 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 ร้อยละ 70 

ภูมิปัญญา

ได้รับการสืบ

ทอด 

เด็กนักเรียนได้รู้สบื

ทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของตนเอง 

กอง

การศึกษา 



๗๙ 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

5. โครงการส่งเสรมิการแขง่ขัน

กีฬาต้านยาเสพติด  

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน

ได้มีการออกก าลงักาย

เพื่อสุขภาพห่างไกลยา

เสพติดและเกิดความ

สามัคค ี

จัดการแขง่ขั้นกีฬาต้านยาเสพ

ติดส าหรับประชาชนในเขต

ต าบลเมืองน้อย หมู่ที่ ๑-๑๐ 

 

100,000 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 ร้อยละ 70 

ประชาชน/

เยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน/ยาวชนมี

สุขภาพดแีละห่างไกล

ยาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

6 โครงการจัดแขง่ขันกีฬาฟุต

ซอล 

 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอล 

จัดแขง่ขันกีฬาฟุตซอล1คร้ัง/ปี

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเดก็

,เยาวชน ประชาชนทั่วไปรว่ม

แข่งขัน 

- - 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละ 100 

เด็ก,เยาวชน,

ประชาชนพึง

พอใจ 

เด็ก,เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

7. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน 

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน

กิจการของเด็กและ

เยาวชน 

ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนตามรายละเอยีด

โครงการที่ปฏิบัต ิ

60,000 60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 ร้อยละ ๖๐ 

เด็กและ

เยาวชนพึง

พอใจ 

 

เด็กเยาวชนมีความสุข

ในการร่วมกิจกรรม 

กอง

การศึกษา 

8 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

จังหวัดตามโครงการจัดงาน

เทศกาลดอกล าดวนบาน สืบ

สานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะ

เกษ 

เพื่อให้การส่งเสรมิ

สนับสนุนกิจกรรมอัน

เป็นประโยชน์ 

อุดหนุนให้ตอ่เมื่อได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการ

กระจายอ านาจฯ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

10,000 อุดหนุน ปีละ 

1 คร้ัง 

ประชาชนได้ร่วมสืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงานของ

จังหวัดศรสีะเกษ 

กอง

การศึกษา 

 

 



๘๐ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงาน

ที่ 

รัันดิชอั 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565 

(ัาท) 

9 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอกันทรา

รมย์ตามโครงการจัด

งานเทศกาลปีใหมแ่ละ

งานกาชาดจังหวัดศรสีะ

เกษ 

เพื่อให้การส่งเสรมิ

สนับสนุนกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ 

อุดหนุนให้ตอ่เมื่อได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการ

กระจายอ านาจ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 7,000 อุดหนุนให้ปี

ละ 1 คร้ัง 

ประชาชนได้ร่วม

สืบสาน

วัฒนธรรม 

กอง

การศึกษา 

10 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอกันทรา

รมย์ตามโครงการ

ส่งเสรมิงานรัฐพธิี 

เพื่อให้การสนับสนุนจัด

กิจกรรมงานรัฐพิธ ี

 

อุดหนุนให้ที่ท าการปกครอง

อ าเภอกันทรารมย์จัดกิจกรรม

งานรัฐพิธีตา่งๆเป็นประจ าทุกป ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนปีละ

คร้ัง 

กิจกรรมงานรัฐ

พิธีบรรลุตาม

วัตถุประสงค์การ

จัดงาน 

กอง

การศึกษา 

11 อุดหนุนส ำนักวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษตำม
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธบีรม
รำชำภิเษก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

เพื่อให้กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไป
อย่ำงสมพระเกยีรติ 
เรียบร้อย 

อุดหนุนให้ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ตำมโครงกำร
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพธิีบรม
รำชำภิเษก ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  

- 9,000 - -  ร้อยละ 100 
วัฒนำธรรม
ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณใน
กำรด ำเนิน
โครงกำรฯ 

ประชำชนได้ร่วม
กิจกรรมโครงกำร
แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์
และพระบรมวงศำ
นุวงค์ 

กอง
กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนำธรรม 

12. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 

เพื่อส่งเสริมกำรกีฬำและ
พัฒนำด้ำนสังคม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำประกอบด้วย
เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป 
จ ำนวน 20 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ได้ส่งเสริมกีฬำ
และพัฒนำ 

เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนได้รับ
กำรส่งเสริมกีฬำ
และพัฒนำด้ำน
สังคม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

 

 



๘๑ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงาน

ที่ 

รัันดิชอั 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565 

(ัาท) 

13. โครงการจัดแขง่ขัน

นักกีฬาแข่งเรือพายหา

ปลาหมู่ที่ 3,9 

เพื่อส่งเสริมกีฬาและ

พัฒนาด้านสงัคม 

จัดกิจการส าหรับประชาชนใน

เขตพืน้ที่ จ านวน  100 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ได้รับการ

ส่งเสรมิกีฬา

และพัฒนา 

ประชาชนในเขต

พืน้ที่ได้รับการ

ส่งเสรมิกีฬา 

กอง

การศึกษา 

14. โครงการแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอลประจ าป ี

เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ

จัดการแขง่ขันกีฬาฟุตบอล 

จัดการแขง่ขันกีฬาฟุตบอล ปี

ละ 1 คร้ัง โดยมีกลุม่เป้าหมาย

เด็ก,เยาวชน และประชาชน

ทั่วไปรว่มท าการแขง่ขันจ านวน 

200 คน 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 

เด็ก,เยาวชน,

ประชาชนพึง

พอใจ 

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน ได้ร่วม

แข่งขันและมี

สุขภาพด ี

กอง

การศึกษา 

รวม    14   โครงการ   407,000 416,000 567,000 567,000 657,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

 

 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3   กำรเสรมิสร้ำงควำมสมดุลด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ .๒ ยุทธศำสตร์ กำรเสรมิสร้ำงภูมิคุม้กันทำง สังคม และคณุภำพชีวิตที่ด ีขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  แผนงำนกำรเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

1. โครงการปลูกต้นไมท้ี่

สาธารณะประโยชน์ภายใน

เขตต าบล 

เมืองน้อย  หมู่ที่  ๑  -  ๑๐ 

เพื่อให้บรเิวณที่

สาธารณะมีความ

ร่มรื่นและ

สวยงาม 

ปลูกป่าชุมชน ๙  แห่ง 

 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 20 

ป่าเพิ่มขึน้ 

ประชาชนเข้าร่วม

ปลูกป่าพืน้ป่า

เพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

2. โครงการรักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน 

 

เพื่อปลูกจิตส านกึ

ให้ประชาชนรักน้ า

รักป่ารักษาแผน

ดิน 

จัดกิจกรรมโครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน ปีละ 1 คร้ัง 

7,000 

 

7,000 

 

7,000 

 

7,000 

 

7,000 ร้อยละ 

70 

เยาวชนเข้า

ร่วม

กิจกรรม 

เยาชนมีความ

ภูมิใจในการได้

ช่วยอนุรักษ์ผืนป่า 

ส านักงาน

ปลัด 

3. โครงการปรับปรุงแก้ไขการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง

ท่องเที่ยวและปรับปรุง

ทัศนียภาพรวมทั้งการ

สนับสนุนการป้องกันภาวะ

โลกร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมี

จิตส านึกในการ

รักษาความ

สะอาดและ

อนุรักษ์ไว ้

จัดท าโครงการฯกิจกรรมปีละ 1 

คร้ัง 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละ 60 

ประชาชนมี

จิตส านึกที่

ดีในการ

ป้องกัน 

ประชาชนมี

จิตส านึกที่ดี

เพิ่มขึน้ในการ

ป้องกันปญัหา

โลกร้อน 

ส านักงาน

ปลัด 

 



๘๓ 

 

 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4. โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและ
วัชพืชในแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
 

เพือ่อนุรักษ์
บ ำรุงรักษำแหล่ง
น้ ำไม่ให้ตื้นเชินและ
ให้ประชำชนมีน้ ำ
ใช้เพียงพอตลอดป ี

ด ำเนินกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช
ในแหล่งน้ ำสำธำรณำภำยในพื้นที่ ปี
ละ 1 ครั้ง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
แหล่งน้ ำได้รับกำร
อนุรักษ ์

แหล่งน้ ำสำธำรณะ
ไม่ตื้นเขินและ
ประชำชนมีน้ ำ
เพียงพอตลอดป ี

ส ำนักงำน
ปลัด 

5. โครงกำรป้องกันไฟป่ำและไม่
เผำตอซัง หมู่ 1-10 

เพื่ออนุรักษ์ปำ่ไม้
และดินไม่ให้เส่ือม
คุณภำพ 

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมรรณรงค์กำรไม่เผ่ำป่ำและเผ่ำ
ตอซังข้ำว 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ใน
เขตพื้นที่ไม่มีกำร
เผ่ำป่ำ 

ป่ำไม่มีควำมอุดม
สมบูรณ์และดินไม่
สื่อมคุณภำพ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองน้อยปลอดขยะ 

เพื่อรักษำ
สภำพแวดล้อมใน
เขตพื้นที่ให้น่ำอยู ่

จัดกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย กำรคัด
แยกขยะทกุเดือนและรณรงค์กำร
จัดท ำถังขยะเปยีกให้ครบทุกหมู่บ้ำน,
กำรจัดตั้งกองทุนขยะ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ปริมำณขยะลดลง
และมีกำรคัดแยก 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
น่ำอยู่ปริมำณขยะ
ลดลง 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7. โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ
สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำหมู่ 3,9 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
กำรท ำกำร
เกษตรกรรม 

จัดซ่อมบ ำรุงสถำนีสูบน้ ำและคลอด
ลำดคอนกรตีตำมประมำณกำร
ก ำหนด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชำชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชำชนมีน้ ำใช้
ท ำกำรเกษตรกรรม 

กองช่ำง 

8 โครงกำรประชำรัฐปลูกป่ำ 
รักษำทรัพยำกรธรรมชำต ิ
สร้ำงสุขประชำปลูกไม้ 3อย่ำง 
ประโยชน์ 4 อย่ำง เนื่องใน
โอกำสมหำมงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 
กรกฎำคม 2561 

-เพื่อฟื้นฟแูละเพิ่ม
พื้นที่ป่ำไม้ให้มี
ควำมสมบูรณ์และ
ปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรฟื้นฟ ู

จัดกิจกำรด ำเนินตำมโครงกำรฯโดย
กำรเข้ำร่วมของประชำชน ,นกัเรียน
,คณะผู้บริหำร พนักงำนในพื้นที่ต ำบล
เมืองน้อยจ ำนวน 300 คน 

10,000 - - -  ร้อยละ 20ของ
พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น 

ประชำชนมี
จิตส ำนึกรักษำ่ป่ำ
และป่ำไม้อุดม
สมบูรณ์และมี
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม 8   โครงการ   57,000 87,000 127,000 127,000 127,000    

 



๘๔ 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสรมิสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงาน

ที่ 

รัันดิชอั 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565

(ัาท) 

1. โครงการส ารวจความ

พึงพอใจการให้บรกิาร

ของ อบต. 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ

การให้บรกิารประชาชนใน

พืน้ที่ต าบลเมืองน้อย 

จ้างเหมาหน่วยงานฯส ารวนความ

พึงพอใจกาให้บริการงานของ

อบต.เมืองน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

30,000 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละ 80 

ได้รับความ

การประเมิน 

การบรกิารของ 

อบต.ได้รับการ

ประเมิน 

ส านักงาน

ปลัด 

2.. โครงการอบรมสัมนา

และศึกษาดูงาน

ภายในประเทศของ

คณะผู้บริหาร,สมาชิก

และพนักงานส่วน

ต าบล 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับ

ประสบการณ์ตรงในการ

พัฒนาตนเองและ

หน่วยงาน 

 

อบรมสัมนาและศกึษาดงูาน

ภายในประเทศของคณะผู้บริหาร

,สมาชิกและพนักงานส่วนต าบล

(รายละเอยีดตามโครงการที่

ด าเนินงานฯ) 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารว่ม

โครงการได้

ประสบการณ์

และความรู้ 

พนักงาน/

เจ้าหน้าที่/ผู้

บรกิารได้รับ

ความรู้

ประสบการณ์ตรง

ในการท างาน 

ส านักงาน

ปลัด 

3 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

เพื่อเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
กิจกำรงำนของอบต. 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
กิจกรรมของอบต.ตลอดทั้งปีและ
จัดท ำวำรสำร อบต. 

40,000 
 

40,000 
 

- - - ร้อยละ 100 
ได้ด ำเนินกำร 

สมำชิก/ผู้บริกำร
ได้รับกำรเลือกตั้ง
เข้ำมำใหม ่

ส ำนักงำน
ปลัด 

4. โครงกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลข่ำวสำร
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้ 

เพื่อให้กำรบริหำรองค์กรมี
ควำมสะดวกรวดเร็ว
ประชำชนเข้ำมำมีสวนร่วม
รับรู้รับทรำบกำรบริหำรงำน
ของอบต.ให้มีควำมโปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ 

พัฒนำปรับปรุงระบบสำระสนเทศ
ของอบต.ให้ทันสมัยประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อยำ่งสะดวก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,,000 ร้อยละ 80 
พึงพอใจใน
กำรรับรู้
ข่ำวสำร 

ประชำชนรับรู้
ข้อมูลข่ำวสำรและ
ได้รับบริกำร
สะดวก 

ส ำนักงำน
ปลัด 



๘๕ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลลัพธ์ท่ีคาด

วา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน

ท่ี 

รับผิดชอ

บ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

5. โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีของ 
อบต.มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

จ้ำงเหมำจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน(รำยละเอยีดตำม
โครงกำรที่ก ำหนดฯ) 
 

- 100,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ ของ
กำรจัดเก็บ
ภำษีเพิ่มขึ้น 

อบต.จัดเก็บภำษีได้
เพิ่มขั้น 

กองคลัง 

6. โครงกำรจัดงำนหรือ
กิจกรรมรัฐพิธ ี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำย
โครงกำรจัดงำนหรือ
กิจกรรมงำนรัฐพิธ ี

จ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ยในโครงกำรจัด
งำนหรือกิจกรรมงำนรัฐพิธ ี
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อย 80 
ท ำเนียบเป็น
ปัจจุบัน 

ท ำเนียบบุคลำกร/
ผู้บริกำรเป็น
ปัจจุบัน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7. โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอประชุมอำคำร
เอนกประสงค์ อบต.เมือง
น้อย 

เพื่อให้มีสภำพใช้งำนได้
และมีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรประชุมต่ำงๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรติดตั้ง
ผ้ำม่ำน ใ ระบบไม่โครโฟนและโต๊ะ
ประชุม 

- - 200,000. 200,000 200,000 ร้อยละ 
100 มีกำร
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อำคำรห้องประชุม
มีควำมพร้อมต่อ
กำรใช้งำน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

8. โครงกำรจัดที่พักรอคอย
ส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 

เพื่อให้ประชำชนได้
พักผ่อน ขณะมำติดต่อ
รำชกำร 

จัดท ำที่พักส ำหรับให้บริหำร
ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
จ ำนวน 3 แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
100 มีกำร
จัดท ำที่พัก 

อบต.เมืองน้อยที่
พักส ำหรับบรกิำรผู้
มำติดต่อรำชกำร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ(ส านักงาน

ปลัด/กองคลัง/กองช่าง/

กองการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ 

จา่ยเป็นค่าเดินทางไปราชการ

ของผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้างใน

การเดินทางไปราชการฯเบกิจ่าย

ตามระเบียบวิธีปฏิบัติฯ 

160,000 

 

160,000 

 

- - - ร้อยละของ

บุคลากร

เดินทางไป

ราชการ 

บุคลากรได้รับ

ประสบการณ์

ความรู้เพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด/กอง

คลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษาฯ 

10 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม

ทรพัย์สินในความ

รับผดิชอบของหน่วยงาน

ส าหรับ ส านักงานปลดั/

กองคลงั/กองชา่งและ

กองการศึกษา) 

เพื่อตั้งไว้ในการบ ารุง

และซ่อมแซมทรัพย์สิน

ในหน่วยส านักงานปลัด/

กองคลงั/กองชา่งและ

กองการศึกษา 

เบิกจ่ายเป็นค่าบ ารุงและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินในความ

รับผดิชอบของส านัก/กองใน

หน่วยอบตงเมืองน้อยตาม

รูปแบบรายการที่เสนอขอฯ 

460,000 

 

470,000 

 

- - - ร้อยละของ

วัสดุ

ครุภัณฑ์

ได้รับการ

ซ่อมแซมฯ 

วัสดุครุภัณฑ์

ได้รับการซ่อม

บ ารุงใชง้านปกต ิ

ส านักงาน

ปลัด/กอง

คลัง/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษาฯ 



๘๖ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
นลลัพธ์ที่คาดว่า

จะปด้รัั 

หน่วยงานท่ี 

รัันดิชอั 
๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565

(ัาท) 

11. ค่าวัสดุส านกังาน ส านักงาน

ปลัด/กองคลัง/กองช่างและ

กองการศึกษาใน อบต.เมือง

น้อย 

เพือ่จ่ายเป็นค่า

จัดซือ้วัสดุ

ส านักงานในการ

ปฏิบัติงานฯ 

จัดซือ้วัสดุส านกังานส าหรับการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆใน

อบต.เมืองน้อยตามบันทกึของ

จัดซือ้ของแต่ละส านัก/กองและ

จัดหาตามระเบียบฯ 

480,000 

 

490,000 

 

- - - ร้อยละของ

หน่วยงานมี

วัสดุ

ส านักงาน 

ส านักงาน/กองใน 

อบต.เมืองน้อยมี

วัสดุส าหรับการ

ปฏิบัติงาน

เพียงพอ 

ส านักงานปลัด/

กองคลงั/กอง

ช่าง/กอง

การศึกษาฯ 

12 ค่ำวัสดุงำนครัว เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ของครัว 

จัดซื้อวัสดุส่ิงของเครื่องใช้ตำมบันทึก
เสนอของซ้ือของแต่ละส ำนัก/กองใน 
อบต.เมืองน้อย 

80,000 
 

80,000 
 

- - - ร้อยละของ
หน่วยงำนมี
วัสดุงำนครัว
ใช ้

อบต.เมืองน้อยมี
วัสดุงำนครัวใช้
เพียงพอ 

ส ำนักงำนปลัด/
กองกำรศึกษำ 

13. ค่าวัสดุก่อสรา้ง เพื่อจ่ายเป็นค่า

วัสดุก่อสรา้ง 

จัดซือ้วัสดุสิง่ของเคร่ืองใชต้าม

บันทึกเสนอของซือ้ของแต่ละส านกั/

กองใน อบต.เมืองน้อย 

130,000 

 

130,000 

 

- - - ร้อยละของ

วัสดุ

ก่อสรา้ง

เพียงพอ 

อบต.เมืองน้อยมี

วัสดุก่อสรา้ง

เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด/

กองช่าง 

14. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่ เพื่อจ่ายเป็นค่า

วัสดุยานพาหนะ

และขนสง่ 

จัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนสง่

ตามบันทึกขอซือ้ของส านกั/กองใน 

อบต.เมืองน้อย และจัดซือ้ตาม

ระเบียบพัสดุฯ 

30,000 

 

30,000 

 

- - - ร้อยละของ

วัสดุ

ยานพาหนะ

และขนสง่

เพียงพอ 

อบต.เมืองน้อยมี

วัสดุยานพาหนะ

และขนสง่

เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 

15 ค่าวัสดุเชือ้เพลงิและหล่อลืน่ เพื่อจัดซือ้วัสดุ

น้ ามันเชือ้เพลิง

และหล่อส าหรับ

การปฏิบัติงาน

อบต. 

จัดซือ้วัสดุน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อ

ลื่นตามบันทกึขอจัดซือ้โดย

ด าเนินการจัดซือ้เป็นรายเดือน

จัดซือ้ตามระเบียบพัสด ุ

82,300 82,300 - - - ร้อยละวัสดุ

น้ ามัน

เชือ้เพลิงมี

เพียงพอ

ส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

อบต.มีวัสดุน้ ามัน

เชือ้เพลิงส าหรับ

รถยนต์ส่วนกลาง

และรถน้ า

เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 



๘๗ 

 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 
๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

16. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซือ้วัสดุ

คอมพิวเตอร์

ส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใน

การปฏิบัติงาน 

จัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ตามบันทกึ

ขอซือ้ของส านัก/กองใน อบตงเมือง

น้อย จัดซือ้ตามระเบียบพัสดุฯ 

100,000 100,000 

 

- - - ร้อยละของ

วัสดุ

คอมพิวเตอร์

เพียงพอ 

อบต.เมืองน้อยมี

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพียงพอในการใช้

งาน 

ส านักงาน

ปลัด/กอง

คลัง 

17. ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์

ของหน่วยงาน อบต.เมือง

น้อย 

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจา้งเหมา

จัดท าเว็ปไซต์ของ

หน่วยงาน อบต.

เมืองน้อย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจัดท าเว็ปไซต์

และดูแลระบบของหน่วยงาน อบต.

เมืองน้อยทุกปงีบประมาณ 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 ร้อยละของ

กรใชเ้ว็ปไซค์

ของ

หน่วยงานใน

การประชา

ส้มพันธ์งาน

ต่างๆ 

อบต.เมืองน้อย

ไม่เว็ปไซค์ของ

หน่วยงานในการ

ให้บรกิาร

ประชาชน 

ส านักงาน

ปลัด 

18. โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ 
และห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อใช้เป็น
สถำนท่ีจอด
รถยนต์ส่วนกลำง
และรถน้ ำฯ 

ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนประมำณ
กำรท่ีอบต.เมืองน้อยก ำหนด
จ ำนวน 1 แห่ง 

300,000 - - - - ร้อยละ100 
รถยนต์
ส่วนกลำงมี/
รถน้ ำมี
สถำนท่ีจอด
เป็นระเบียบ  

อบต.เมืองน้อยมี
ท่ีจอดรถยนต์
ส่วนกลำงและรถ
น้ ำ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(นลนลิตของโครงการ) 

งัประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

นลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ

ปด้รัั 

หน่วยงานท่ี 

รัันดิชอั 
๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565 

(ัาท) 

19 อุดหนุนเทศบาลต าบล

กันทรารมย์ตามโครงการ

อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

กันทรารมย์ จังหวัดศรสีะ

เกษ 

เพื่อให้ศูนย์ฯ

สามารถ

ปฏิบัติงานโดย

การประสานงาน

ให้การสนับสนุน

ส่งเสรมิองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

อุดหนุนให้เทศบาลต าบล

กันทรารมย์ตามดครงการฯปี

ละ 1 คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน

ร้อยละ 80 

ได้รับ

ประโยชน์จาก

โครงการ 

ประชาชน

ได้รับการ

บรกิาร

สาธารณะที่มี

คุณภาพ 

ส านักงานปลัด 

20 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมือง
น้อย 

เพื่อให้มีห้องน ำที่
ถูกสุขลักษณะ
ส ำหรับรับรอง
ผู้ใช้บริกำร  

ก่อสร้ำงห้องน้ ำตำมรูปแบบ
รำยละเอียดประมำณกำรที ่อบต.
เมืองน้อยก ำหนด 

- 300,000 - - - ร้อยละ100 มี
ห้องน ำไว้
บริกำร 

ผู้มำรับบริกำร
ห้องประชุมมี
ห้องน้ ำที่ถูก
สุขลักษณะ 

ส ำนักงำนปลัด 

21 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
เขต ส ำนักงำนอบต.เมืองน้อย 

เพื่อให้ภูมิทัศย์ของ
หน่วยงำนเรียบรอ้ย
สวยงำม 

จ้ำงเหมำปรับเกรดพื้นที่เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตบริเวณ
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองน้อย  ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000    

รวม .........21...........โครงการ   2,222,300 2,342,300 610,000 610,000 610,000    

 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสรมิสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.2 แผนงานงบกลาง         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด (KPI) 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับ 

หน่วยงำนท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บำท) 
๒๕๖2 
(บำท) 

๒๕๖3 
(บำท) 

๒๕๖4 
(บำท) 

2565
(บำท) 

            

รวม .................โครงการ           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การเสริมสร้างภูมติคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่.๒ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านองค์กร  
๖.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่

เกลี่ยระงับข้อพพิาท

ต าบลเมอืงน้อย 

เพื่อเป็นศูนย์

ชว่ยเหลอื

ประชาชนกรณี

เกิดขอ้พิพาท

ตา่งๆ 

จัดตั้งศูนย์ฯณ อบต.เมอืงน้อย

จ านวน ๑ ศูนย ์

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อย ของผู้

มาใช้

บริการพึง

พอใจ 

ประชาชนมา

ใชบ้ริการ

ศูนยฯ์ในการ

ไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทเกิดมี

ความพอใจ 

ส านักงาน

ปลัด  

2 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงกำรยริ
กำรกำรประปำหมูบ่้ำนหมู ่
4/410,หมู่ 6 ,หมู ่3 

เพื่อให้มีผู้ดูแล
ระบบประปำ
หมู่บ้ำนหมู่4/10,
หมู่ 6 และหมู่ 3 

จ้ำงเหมำผู้ดูแลระบบประปำหมูบ่้ำน
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำหมู4่/10,ระบบ
ประปำหมู่บำ้นหมู่ 6 และระบบ
ประปำหมู่บำ้นหมู่ 3 จำ้งหมู่ในอัตรำ
เดือนละ 5,000 บำท 

- 180,000 180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

ร้อยละ 100 
ได้ผู้ดูและ
ระบบประปำ 

กำรด ำเนิน
กิจกำรประปำ
หมู่บ้ำนได้รับ 

กองช่ำง 

รวม 2 โครงกำร   - 190,000 190,000 190,000 190,000    

 
 
 
 
 



๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ   
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์

ท่ีคาด

วา่จะ

ได้รับ 

หนว่ยงาน

ท่ี 

รับผิดชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

1. โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงบ้ำน
หนองเทำไป
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงขนำดควำม
กว้ำง  ๖  เมตร  ยำวประมำณ   
7,๐๐๐ เมตร (ตำมแบบก ำหนด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ ละ 
80 ประชำชน
พึงพอใจใน
กิจกรรม
โครงกำร 

ประชำช
นสัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง/
อบจ.กร 

2. โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 
ไปจดถนนทำงหลวง
ขนบทบ้ำนเขวำ
ต ำบลละทำย 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
สัญจรสะดวก 

จำกบ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7ไปจด
ถนนทำงหลวงขนบทบ้ำนเขวำ
ต ำบลละทำย ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 6,000 เมตร หนำ 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทำง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำนได้
ใช้ประโยชน ์

ประชำช
นสัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง/
อบจ.กร 

3. โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล.จำกบำ้น
หนองมุขหมู่ 5ไป
บ้ำนผึ้งต ำบลทำม 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำน
สัญจรสะดวก 

ถนนกว้ำง   4  เมตร  ยำว  
๓,๕๐๐  เมตร  หนำ ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำง
(รำยละเอียดกำรก่อสร้ำงตำมแบบ 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละ ละ 
80 ประชำชน
พึงพอใจใน
กิจกรรม
โครงกำร 

ประชำช
นสัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง/
อบจ.กร 

แบบ ผ.02/1 



๙๒ 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ี
คาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
จำกบำ้นหนองมุขหมู ่5ไปบ้ำน
กอกต ำบลละทำย 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำ 0.15 เมตร(ตำม
แบบแปลนที่ก ำหนด) 

- - 2,500,000    2,500,000    2,500,000 ร้อยละ ละ 
80 ประชำชน
พึงพอใจใน
กิจกรรม
โครงกำร 

ประชำชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง/อบจ.
กร 

5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
จำกบำ้นหนองมุขไปบ้ำนโนน
สวน 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 1,200 
เมตร หนำ 0.15 เมตร(ตำม
แบบแปลนที่ก ำหนด) 

3,000,000 3,000,000 1,500,000 - - ร้อยละ 80 
ประชำสัญจร
สะดวก 

ประชำชน
สัญจร
สะดวก 

กองช่ำง/อบจ 
ศก. 

6. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.
บ้ำนหนองมุขหมู ่5ไปบ้ำน
หนองน้ ำเต้ำหมู่ 4,10 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนสัญจร
สะดวก 

ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 1,400 
เมตร หนำ 0.15 เมตร(ตำม
แบบแปลนที่ก ำหนด) 

- 3,500,000 - - - ร้อยละ 80 
ประชำสัญจร
สะดวก 

ประชำชน
สัญจร
สะดวก 

กองช่ำง/อบจ 
ศก. 

7. โครงกำรชุดลอกหนองแหน
บ้ำนหนองมุขหมู ่5 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
น้ ำธรรมชำติให้
สำมำรถกักเก็บน้ ำ
ไว้ได้ในฤดูฝนและมี
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ขนำดควำมกว้ำงหนอง 12 ไร่
ลึก 3 เมตร (ตำมแบบแปลน
ประมำณกำร) 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชำชน
พอใจในกำร
ด ำเนิน
โครงกำร 

ประชำชนมี
ท ำในกำรท ำ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่ำง/อบจ 
ศก. 

8. โครงกำรชุดลอกหนองส้มป่อย เพื่อท ำให้หนองน้ ำ
มีควำมลึกในกำร
กักเก็บน้ ำได ้

ส้มป่อยบ้ำนเมืองน้อยหมู่ที ่8
ขอบสระกว้ำง4 เมตรพร้อมขึ้น
ดินท ำถนนรอบสระกว้ำง 4 
เมตร ลอกหนองลึกประมำณ 3 
เมตรตำมแบบ 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ประชำชน
พอใจในกำร
ด ำเนิน
โครงกำร 

ประชำชนมี
ท ำในกำรท ำ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่ำง/อบจ 
ศก. 

9. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนหนองน้ ำเต้ำไปบำ้น
หนองไฮต ำบลอีปำด 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
สัญจรสะดวก 

สำยบ้ำนหนองน้ ำเต้ำไปบ้ำน
หนองไฮ ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 
2,500 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทำง 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ประชำชนทั้ง
สองต ำบล
สัญจร
สะดวก 

กองช่ำง/อบจ 
ศก. 

 

 



๙๓ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยง

านท่ี 

รับผิด

ชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 โครงกำรชุดลอกดงหนอง
ผือบ้ำนหนองเทำหมู่9 

เพื่อท ำให้หนองน้ ำมี
ควำมลึกในกำรกักเก็บ
น้ ำได้ 

หนองแวงบ้ำนหนองเทำหมู่ที่ 9
ขอบสระกว้ำง4 เมตรพร้อมขึ้น
ดินท ำถนนรอบสระกว้ำง 4 
เมตร ลอกหนองลึกประมำณ 3 
เมตรตำมแบบ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ประชำชนพอใจ
ในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ประชำชนมีท ำ
ในกำรท ำ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กอง
ช่ำง/
อบจ 
ศก. 

11 โครงกำรขุดลอกฝำย
ห้วยเทินบ้ำนหนอง
เทำหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติใหส้ำมำรถ
กักเก็บน้ ำไว้ได้ในฤดู
ฝนและมีเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

กว้ำง   ๒๐๐ เมตร  ยำว  
๒๐๐  เมตร  ลึก ๓.๕๐ 
เมตร มีคันดินโดยรอบ ทำง
น้ ำเข้ำ/ออก(รำยละเอยีด
กำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
ประมำณกำรที่ก ำหนด 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
กำรกักเก็บน้ ำ
ที่เพ่ิมขึ้น 

ประชำชนมี
แหล่งน้ ำท ำ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

12. โครงกำรก่อสร้ำงแก้ม
ลิงห้วยเทินบ้ำนหนอง
เทำหมู่ ๓,๙ ต ำบล
เมืองน้อย 

-เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติที่เสื่อม
โทรมให้กลับคืน
ควำมอุดมสมบูรณ ์
-เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำ
ในกำรท ำกำรเกษตร 
และอุปโภคบรโิภค
ของรำษฎรในพื้นที ่

กว้ำง   7๐๐ เมตร  ยำว  
8๐๐  เมตร  ลึก ๓.๕๐ 
เมตร มีคันดินโดยรอบ ทำง
น้ ำเข้ำ/ออก(รำยละเอยีด
กำรก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
ประมำณกำรที่ก ำหนด 
 

- - 36,000,000 36,000,000 36,000,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ ำไดร้ับ
กำรฟืนฟู 

ประชำชนใน
พื้นที่มีแหน่ง
น้ ำท ำ
กำรเกษตร 

1,000
,000
กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยง

านท่ี 

รับผิด

ชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13. โครงกำรก่อสร้ำง
ประตเูปิดปิดน้ ำฝำย
ห้วยเทินบ้ำนหนอง
เทำหมู่ 9 

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติใหส้ำมำรถ
กักเก็บน้ ำไว้ได้ในฤดู
ฝนและมีเพียงพอใน
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
ประมำณกำรที่ก ำหนด 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
มีประตูเปิด/
ปิดฝำยฯ 

ประชำชนมี
น้ ำท ำ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

14. โครงกำรขุดลอกหนอง
กระเตำบ้ำนเมืองน้อย
หมู่ 6 

เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ ำ
ธรรมชำตท่ีเสื่อมโทรม
ให้กลับคืนควำมอุดม
สมบูรณ์และใช้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ ำท ำ
กำรเกษตร 

กว้ำง 150 เมตร ยำว 150 
เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือมี
ปริมำณดินขุด 78,750 ลบ
งม.(รำละเอียดตำมแบบ
แปลนท่ีก ำหนด) 

- - 4,180,000 4,180,000 4,180,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ ำได้รับ
กำรฟืนฟู 

ประชำชนใน
พื้นท่ีมีแหน่ง
น้ ำท ำ
กำรเกษตร 

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

15. โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7 

เพื่อให้ประชำชนใน
พื้นท่ีมีน้ ำในกำร
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอและสะอำด 

ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน 
บ้ำนเมืองน้อยหมู่ 7  จ ำนวน 
1 แห่งตำมแบบแปลนของ
กรมทรัพย์ฯ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
พอใจในกำร
บริกำรฯ 

ประชำชนมี
น้ ำในกำร
อุปโภคบริก
โภคเพียงพอ
และสะอำด 

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

16. 
 

โครงกำรก่อสร้ำงคลอง
ส่งน้ ำบ้ำนหนองมุขหมู่ 
5 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำ
ท ำกำรเกษตรตลอดท้ัง
ปี 

ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำจำกแม่น้ ำ
มูลจจดบ้ำนหนองมุขหมู่ 5 
(ตำมแบบแปลนก ำหนด) 

- - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ ำได้รับ
กำรฟืนฟู 

ประชำชนใน
พื้นท่ีมีแหน่ง
น้ ำท ำ
กำรเกษตร 

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 



๙๕ 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ี

คาดว่าจะ

ได้รับ 

หนว่ยง

านท่ี 

รับผิด

ชอบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17. โครงกำรขุดลอกหนองเขื่อน
ช้ำงหมู่ 7 

เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ ำ
ธรรมชำตท่ีเสื่อม
โทรมให้กลับคืน
ควำมอุดม
สมบูรณ์และใช้
เป็นแหล่งกักเก็บ
น้ ำท ำกำรเกษตร 

ขอบสระกว้ำง 4 เมตร พร้อม
ขึ้นดินท ำถนนรอบสระกว้ำง 
4 เมตร ลอกหนองลึก 3 
เมตร (ตำมแบบ) 

- - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
แหล่งน้ ำ
ได้รับกำรฟืน
ฟู 

ประชำชนใน
พื้นท่ีมีแหน่ง
น้ ำท ำ
กำรเกษตร 

กอง
ช่ำง/

จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเมืองน้อย 
หมู่ 7 –ไป 
บ้ำนเมืองน้อย 
หมู่ 6 
 

เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมำ
สะดวกและได้
มำตรฐำน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 5 
เมตร  ยำว 1,160 เมตร 
จุดเริม่ต้น พิกัด N 
0453242-E 1701532 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 
0451918-E 1681757 
(รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนประมำณกำรส ำรวจ
ของ อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 

- - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละ 80 
ประชำชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชำชนมี
ถนนสัญจร
สะดวกและ
มีถนนได้
มำตรฐำน 

กอง
ช่ำง 

19. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยบ้ำนหนองน้ ำเต้ำ 
หมู่ 4-บ้ำนนำค ำใหญ ่

เพื่อให้กำร
สัญจรสะดวกได้
มำตรฐำน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำด
กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,185 
เมตร(รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนประมำณกำรที่
ก ำหนด) 

- - 5,244,000 5,244,000 5,244,000 ร้อยละ 80 
ประชำชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชำชนมี
ถนนสัญจร
สะดวกและ
มีถนนได้
มำตรฐำน 

กอง
ช่ำง 

 

 



๙๖ 

 

 

 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยง

านที่ 

รับผดิช

อบ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ถนนสายบ้านเมอืง

นอ้ยหมู ่7 (ทางมูล) 

เพื่อให้มถีนน

สัญจรไปมา

สะดวกและได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง 

5 เมตร  ยาว 7,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ

แปลนประมาณการ

ส ารวจของ อบต.เมอืง

นอ้ยก าหนด) 

- 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

ได้รับ

ประโยชน ์

ประชาชนมี

ถนนสัญจร

สะดวกและ

มถีนนได้

มาตรฐาน 

กอง

ชา่ง 

21 โครงการก่อสร้างถนนค

สล.บ้านหนองเทาหมู่ 

3,9 (สายกกดู่) 

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

สัญจรสะดวก 

ระยะทางรวม 0.255 

ก.ม. (ผิวจราจรคอนกรีต 

0.135 กิโลเมตร ผิว

จราจรลูกรัง 0.120 

กิโลเมตร  )เขตทางกว้าง 

4-6 เมตร (รายละเอยีด

การก่อสร้างตามแบบ

แปลนประมาณการ 

ส ารวจออกแบบก าหนด) 

- 900,000 - - - ร้อยละ 

100 

ประชาชน

สัญจร

สะดวก 

ประชาชนมี

ถนนได้

มาตรฐาน

สัญจร

สะดวก 

กอง

ชา่ง 

 

 

 



๙๗ 

 

 

 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ี
คาดวา่จะ
ไดรั้บ 

หน่วยงาน
ท่ี 
รับผิดชอ
บ 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.สำยบ้ำนเมืองน้อย
หมู่ 6-บ้ำนหนองเทำ หมู่ 
9 

เพื่อให้ถนนได้
มำตรฐำนและ
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 5 
เมตร ยำว 292 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 1,460 ตำรำง
เมตร ไหล่ทำงลูกรังกว้ำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 
82 ลูกบำศก์เมตร 

- 760,000 760,000 - - ร้อยละ ละ 
80 
ประชำชน
พึงพอใจใน
กิจกรรม
โครงกำร 

ประชำชน
สัญจร
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง/
อบจ.กร 

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเมืองน้อย 
หมู่ 7 –ไป 
บ้ำนเมืองน้อย 
หมู่ 6 
 

เพื่อให้มีถนน
สัญจรไปมำ
สะดวกและได้
มำตรฐำน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 5 
เมตร  ยำว 1,160 เมตร 
จุดเริม่ต้น พิกัด N 
0453242-E 1701532 
จุดสิ้นสุดพิกัด N 
0451918-E 1681757 
(รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนประมำณกำรส ำรวจ
ของ อบต.เมืองน้อย
ก ำหนด) 

- - 3,600,000 3,600,000 - ร้อยละ 80 
ประชำชน
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชำชนมี
ถนนสัญจร
สะดวกและ
มีถนนได้
มำตรฐำน 

กองช่ำง/
จังหวัด/

กรม 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

 
ท่ี โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

สายหนองยาง-ห้วยหนาด 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.15 เมตร ลงท่อระบายน้ า

จ านวน 4 จุด พรอ้มไหล่ทาง

(รายละเอยีดตามแบบแปลน 

อบต.ก าหนด) 

- - 4,700,000 - - ร้อยละ 100 

ได้ถนนคสล.

เพิ่มขึน้ 

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.

สายหนองบัว-บ้านหนองมขุ 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,820 เมตร หนา 

0.15 เมตร ลงท่อระบายน้ า

จ านวน 3 จุด พร้อมลูกรังไหล่

ทาง(รายละเอยีดตามแบบ

แปลนอบต.ก าหนด) 

- - 4,732,000 - - ร้อยละ 100 

ได้ถนนคสล.

เพิ่มขึน้ 

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยข้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อบต.เมืองน้อย 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

(รายละเอยีดตามแบบแปลน 

อบต.ก าหนด) 

- - 1,600,000 - - ร้อยละ 100 

ได้ถนนคสล.

เพิ่มขึน้ 

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

27. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงไทไปบ้ำนหนองเทำ 

เพื่อให้การสัญจร

สะดวกถนนได้

มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

910 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลูกรังไหล่ทาง(ตาม

แบบ) 

- - 2,500,000 - - ร้อยละ 100 

ได้ถนนคสล.

เพิ่มขึน้ 

ประชาชน

สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

รวม ............22........ โครงกำร   20,600,000 46,760,000 155,116,000 143,324,000 139,724    



๙๙ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

            

รวม .....................โครงการ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๐ 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

   ๒๕๖3 
   (บาท)       

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1. แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ำหรับส ำนักงำนปลัดจ ำนวน 
3 เครื่องๆละ 23,000บำท(รำยละเอยีดตำมคุณลักณะของ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

69,000 - - - - ส ำนักงำนปลัด 

2. แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอำกำศ 

จัดซื้อเครื่องปรับอำอำกำศขนำด 18,000 บีทีย ูติดต้ังศูนย์
พัฒนำเดก็เล็กวัดบ้ำนเมืองน้อยจ ำนวน 6 ตัว(รำยละเอียดตำม
รำคำมำตรฐำนครุภัณธ์ฯ) 

138,000 - - - - กองกำรศึกษำ 

3. แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องจ ำนวน 1 ตวั รบบเลนส์ซูม(รำยละเอียดตำมคุณ
ลักณะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณพ์/ท้องตลำดส ำหรับงำนส ำนัก

ปลัด 

40,000 - - - - ส ำนักงำนปลัด 

4. แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่10 จ ำนวน 1 ซุ้ม 
ซุ้มพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบรมสำทิสลักษณ์ของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั มหำวัชิรำลงกร บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที ่10 
ขนำดกวำ้ง 3.40 เมตร สูง 6 เมตร ประกอบดว้ย 
- กรอบพระบรมสำยำลักษณ์(ท ำจำกไฟเบอร์กรำส)ขนำด 
2.20×3.60 ม. 
-ตรำสัญญำลักษณ์สูง 1.00 เมตร (ท ำจำกไฟเบอรืกรำส) 
- พรำนพุ้มเงิน-พำนพุ้มทองสูง 1 เมตร(ท ำจำกไฟเบอร์กรำส) 
- รูปพระบรมฉำยำลักษณ์ปร้ินจำกผ้ำไวนิลขนำด 1.30 ม.×
2.70 ม. 
-ทรงพระเจริญท ำจำกไฟเบอร์กรำส 
-ครุฑ(ท ำจำกไฟเบอรก์รำส) 
-ฐำนท ำจำกเหล็กซิงค์ด่นสีทอง ขนำด 3.50×1.40 เมตร 
-ป้ำยชือ่หนว่ยงำนปริ้นจำกผ้ำไวนิล 
- ยึดดว้ยโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง 

100,000 - - - - ส ำนักงำนปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.03 



๑๐๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

   ๒๕๖3 
   (บาท)       

๒๕๖4 
(บาท) 

2565
(บาท) 

5. แผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขำวด ำจ ำนวน 3 เครื่อง
(รำคำตำมบัญชีมำตรฐำนครุภ ณฑ์/ท้องตลำด)ส ำหรับ
งำนในส ำนักงำนปลัด 

16,500 - - -  ส ำนักงำนปลัด 

6 แผนงำนบริหำรงำน
คลัง 

ครภุัณฑ ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ำหรับกองคลัง
จ ำนวน 1 ชุด(รำยละเอียดตำมคุณลักณะของ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

23,000 - - -  กองคลัง 

7. แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ำหรับกองคลังจ ำนวน 1 
ชุด(รำยละเอียดตำมคุณลักณะของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

23,000 - - -  กองช่ำง 

8. แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอำกำศ 

จัดซื้อเครื่องปรับอำอำกำศขนำด 18,000 บีทีย ูติดต้ัง
หอประชุมอำคำรเอเนกประสงค์จ ำนวน 6 ตัว
(รำยละเอียดตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณธ์ฯ) 

138,000 - - -  ส ำนักงำนปลัด 

9. แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณธ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที ่10 จ ำนวน 1 ซุ้ม ซุ้ม
พระบรมฉำยำลักษณ ์พระบรมสำทิสลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกร บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที ่
10 ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร สูง 6 เมตร ประกอบดว้ย 
-กรอบพระชรมฉำยำลักษณ์(ท ำจำกไฟเบอร์กรำส)ขนำด 
2.20×3.60 เมตร 
-ตรำสัญญำลักษณ์สูง 1.00 เมตร (ท ำจำกไฟเบอร์กรำส) 
-พำนพุ้มเงิน-พำนพ้มุทองสูง 1.00 เมตร(ท ำจำกไฟ
เบอร์กรำส์) 
-รูปพระบรมฉำยำลกัษณ์ปริ้มจำกผ้ำไวนิลขนำด 
1.30×2.70 เมตร 
- ป้ำยชื่อหนว่ยงำนปริ้นจำกผ้ำไวนิล 
-ยึดด้วยโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง 

100,000     ส ำนักงำนปลัด 

 

 



๑๐๒ 

 

 
 

ที ่ แผนนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(นลนลิตของครุภณัฑ)์ 

งัประมาณ หน่วยงานที ่

รัันดิชอั

หลัก 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565

(ัาท) 

10. แผนงาน

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ดดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

- มีขนาดไมน่้อยกว่า 21.5 นิ้ว 

- รองรับความละเอยีดการแสดงผลไม่น้อกว่า 1,920×1080 Pibel 

- มี Fefresh Rate ไม่น้อกย่า 60 Hz 

- มี Comtrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 (มาตรฐานกระทรวง ICT ก าหนด) 

- 4,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

11. แผนงาน

บรหิารงาน

ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐานดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core) หรือ 4 แก่เสมือน(4 

Thread)โดยมีความเร็วสัญญาฯนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 24 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 

MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(HArD Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่วยเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือม(lmterface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพในตัวและมขีนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอีดยดแบบ FHD (1920×1080) 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,ac) และ Bluetoothตามมาตรฐานกระทรวง ICT 

ก าหนด) 

- 17,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 



๑๐๓ 

 

 
 

ที ่ แผนนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(นลนลิตของครุภณัฑ)์ 

งัประมาณ หน่วยงานที ่

รัันดิชอั

หลัก 

๒๕๖1 

(ัาท) 

๒๕๖2 

(ัาท) 

๒๕๖3 

(ัาท) 

๒๕๖4 

(ัาท) 

2565

(ัาท) 

12 แผนงำน
บริหำรงำน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอ
ร์ 

-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (lnkjet)จ ำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐำนดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ Printer,Copier,Scanner และ FAX 
ภำยในเครื่องเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(lnkdet) 
-มีควำมละเอยีดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800×1,200 bpi หรือ 
1,200×4,800 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกวำ่ 34 หน้ำตอ่นำที(ppm) 
หรือ 15 ภำพต่อนำที(ipm) 
-ควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 10 
ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด เอ4(ขำวด ำ-สี)ได ้
-มีควำมละเอยีดในกำรสแกนสูงสูดไม่น้อยกว่ำ 1,200×2,400 dpi 
-มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
-สำมำรถถำ่ยเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกวำ่ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ(lmterface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 
1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำว(Network lmterface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกวำ่จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้งำนผำ่นเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi)ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกวำ่ 100 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ เอ4, Letter,Legal และ Customตำมมำตรฐำน
กระทรวง ICT ก ำหนด) 

- 7,900 - -   

 



๑๐๔ 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

13 แผนงาน

การศึกษา 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

เครื่อง 

ปรับอากาศ 

จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บทีียู 

จ านวน  4 เคร่ือง ส าหรับตดิตัง้ใน ศพด.วัดบ้านเมอืง

นอ้ย(ตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑฯ์) 

- - 160,800 160,800 - กอง

การศึกษา 

14

. 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
กำรศึกษำ 

จัดซื้อสื่อครุภัณฑ์และสื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให ้ศพด.ในสังกัด 
อบต.เมืองน้อย จัดซื้อตำมบัญชีมำตรฐำน/รำคำท้องตลำด 

 130,000 130,000 130,000 - กอง

การศึกษา 

15 แผนงำน
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
กำรศึกษำ 

จัดซื้อโต๊ะเก้ำอี้ส ำหรับเด็กนักเรียนนั่งรบัประทำนอำหำร ตำมควำม
ต้องกำรบันทึกขอซ้ือ และจัดซื้อตำมบัญชีมำตรำฐำนหรือรำคำ
ท้องตลำด 

- 5,000 5,000 - - กอง

การศึกษา 

16. แผนงำน
บริหำรงำน
คลัง 

ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บำทโดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐำนดังนี้ 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600×600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที
(ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ(Memory)ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ(lmterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ เอ4,Letter,Legalและ Custom 

- 5,200 - - - กองคลัง 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 

 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 
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. 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600 บำทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ดังน้ี 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600×600 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที(ppm) 
-มีหน่วยควำมจ ำ(Memory)ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ(lmterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ เอ4,Letter,Legalและ Custom 

- 7,800 - - - กอง

การศึกษา 

18

. 

สังคม

สงเคราะห ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์

(Smart Card Reader) ราคาเคร่ืองละ 700 บาท จ านวน  3 

เคร่ือง พร้อมติดตั้งโดยมคีุณลักษณะพืน้ฐานดังนี ้

-สามารถอา่นและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 

Card)ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 ได ้

-ไม่ความเร็วสญัญานาฬกิาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 

-สามารถใชง้านผ่านช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB ได ้

-สามารถใชก้ับบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และขนาด 1.8 Volts ได้

เป็นอย่างน้อย(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมก าหนด) 

 2,100 - - - ส านักงาน

ปลัด 



๑๐๖ 

 

 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หนว่ยงาน

ท่ี 

รับผิดชอ

บหลัก 

๒๕๖1 

(บาท) 

๒๕๖2 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

2565

(บาท) 

19 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทยุ 

โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภำยในพื้นท่ีต ำบล
เมืองน้อยทุกหมู่บ้ำน (หมู่ 1-หมู่ 10)จัดหำกล้อง กล้อง
วงจรปิด CCTV พร้อมกำรติดต้ังในพื้นท่ีต ำบลเมืองน้อยทุก
หมู่บ้ำน จ ำนวน 10 หมู่ รำยละเอียดตำมส ำรวจประกำร
กำรบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักงาน

ปลัด 

20. แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กำรเกษตร 

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองตราชัง่ใหญ่ประจ าต าบลเมืองนอ้ย 
จดัซ้ือตามบญัชี/ทอ้งตลาด 

- - - 400,000 - ส ำนักงำน
ปลัด 

- ร้อยละ 60 
ประชำชนพึง
พอใจในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

ประชำชนพึง
พอใจในกำร
ให้บริกำร
สำธำรณะ 

รวม 1,647,500 1,179,000 1,295,800 1,290,800 1,000,000  



 

๑๐๗ 

 

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตว่ันท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจา่ย มีรายละเอยีด ดังนี้ 

1. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมนินลยทุธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 15 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

(4) วสิัยทัศน์ 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

(6) เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

(7) จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมนินลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี

ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏบัิตใินเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏบัิตใินเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับโครงการ 5 คะแนน 

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนา้ไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกตอ้ง 5 คะแนน 



 

๑๐๘ 

 

(4) โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 5 คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

(10) มกีารประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวธีิการงบประมาณ 5 คะแนน 

(11) มกีารก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 5 คะแนน 

(12) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ไมค่วรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน 
3. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมนินลยทุธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีอง

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2. การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 15  

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

3.4 วสิัยทัศน์ (5)  

3.5 กลยุทธ์ (5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์ (5)  

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (5)  

3.8 แผนงาน (5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

 

 

2. การติดตามแผละประเมินนลโครงการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชงิปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คอื 

การตดิตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

 

 



 

๑๐๙ 

 

3. สรุปนลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดนลในเชิงปริมาณแผละเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรอื Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 

(4) แบบเชงิเหตุผล(Logical Model) 

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 

(6) แบบการประเมนิโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรอืเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้ หรอื Problem-Solving 

Method  

(7) แบบการประเมนิแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Method) 

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบการประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 

(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนีต้้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรอืเป็น

แบบผสมก็ได้ 

เชงิปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จา่ย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่ 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

วัดผลนัน้ได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 

ผลกระทบ (Impact) 

 

4. ข้อเสนอแผนะในการจัดท าแผนนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 นลกระทัน าปปสู่อนาคต 
(เชน่ จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปอ้งกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชีว้า่ องคก์รต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 

เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 

1. สิ่งแวดลอ้มด้านการเมอืง(Political Environment)  

2. สิ่งแวดลอ้มด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  

3. สิ่งแวดลอ้มด้านสังคม (Social Environment) และ 

4. สิ่งแวดลอ้มด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 



 

๑๑๐ 

 

 
จากแผนภาพ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 

เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

วิเคราะหต์ามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรััตัวให้เข้ากััการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแผปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ  และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ  ได้แก่  การเมืองระดับรัฐบาล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้

เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรอื อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้อง

มีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บ้านโดยราษฎรในหมูบ่้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี

อิทธิพลต่อการเมอืงในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เชน่ การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ

พรรคการเมอืงระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกใหเ้ฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น

อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง

ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ

การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน 
อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน 
เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 



 

๑๑๑ 

 

ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะ
ประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่

กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็น
ต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหา
เงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก     “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมการด ารงค์ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ 

บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ เป็นต้น  
 
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป

ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่
ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงาน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่ เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส ำคัญของข้อมูลเพื่อน ำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ โดยอิงกำรคำดกำรณ์กำรพัฒนำ
ต่ำงๆอยู่ภำยใต้สิ่งแวดล้อมภำยนอกต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 



 

๑๑๒ 

 

1) การเปลี่ยนแผปลงในประเทศที่จะส่งนลกระทัต่อ อัต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงนิงบประมาณให ้ อปท. 

2) การเปลี่ยนแผปลงในระดััภูมิภาคที่จะส่งนลกระทัต่อ อัต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย

พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มผีลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 

และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี

น าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 

วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนีเ้ปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แผััพิมพ์เขียว) หรอืแผนวทางที่จะให้ AEC 

เป็นปปคอื 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเป็นภูมิภาคที่มขีีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. การเป็นภูมิภาคที่มกีารพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

4. การเป็นภูมิภาคที่มกีารบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จำกกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ไว้จ ำนวน 6 ยุทธศำสตร์ ดังนั้น จึง
วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำค หรือ กำรเข้ำสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีค้ ำ ใน
ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ของไทย ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรหลั่งไหลเข้ำมำของ
ประชำกรประเทศเพ่ือนบ้ำนไม่ว่ำจะเข้ำมำในฐำนะนักท่องเที่ยว คนท ำงำน หรือกำรอ่ืนใด กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญ เช่น ถนน ป้ำยจรำจรที่มีภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่จ ำเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ปัญหำจำกสินค้ำล้นตลำด ไม่มีรำคำเนื่องจำกสินค้ำต่ำงๆจำกเพ่ือบ้ำนเข้ำมำดีตลำดบ้ำนเรำและรำคำถูก

กว่ำท ำให้กำรจ ำหน่ำยสินค่ำต่ำงมีปัญหำ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
 กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ของไทย ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อยมำกขึ้น 
เนื่องจำกกฎหมำยและวัฒนธรรมของแต่ละชนชำติอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น อำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยจำกชำว
ต่ำงประเทศในไทยมำกขึ้นทั้งโดยตั้งใจและควำมไม่รู้กฎหมำย อีกทั้ง อำจเกิดปัญหำอำชญำกรรม ยำเสพติด เพ่ิมมำกขึ้น
จำกกำรหลั่งไหลของแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท ำงำนในไทยมำกข้ึน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จึงได้เส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของครูควรเน้นด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน 

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำอำจมีมำกขึ้น ด้วยสำเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการ

เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิด
ป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้าย

ที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต 

อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 
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แผััแผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมินนลแผนนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเัียักระทรวงมหาดปทยว่าด้วยการจัดท าแผนนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 แผก้ปข

เพิ่มเติม(ฉัััที่ 3) พ.ศ 2561 

--------------- 

        เป็นแผััที่ก าหนดให้คณะกรรมการตดิตามแผละประเมินนลแผนนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแผนนตามเกณฑ์

ที่ก าหนดปว้ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการตดิตามแผละประเมินนลแผนนพัฒนา โดยด าเนนิการให้แผล้วเสร็จภายในหกสิัวัน นัั

แผต่วันทีป่ระกาศใช้งัประมาณรายจ่าย มรีายละเอียดดังนี้ 

1. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมินนลยุทธศาสตร์เพื่ความสอดคล้องแผนนพฒันาท้องถิ่น 

ประกอัดว้ย 

1.1 ข้อมูลสภาพทัว่ปปแผละขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 20 คะแผนน 

1.2 การวเิคราะห์สภาวการณ์แผละศักยภาพ    20  คะแผนน 

1.3 ยุทธศาสตร ์       60 คะแผนนประกอัด้วย 

     1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 คะแผนน 

   2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั  10 คะแผนน 

    3. ยุทธศาสตร์จังหวดั      10 คะแผนน 

   4. วิสัยทัศน ์       5 คะแผนน 

   5. กลยุทธ ์       5 คะแผนน 

   6. เปา้ประสงค์ของแผต่ละประเด็นกลยุทธ ์    5 คะแผนน 

   7. จุดยนืทางยทุธศาสตร ์     5  คะแผนน 

   8. แผนนงาน       5 คะแผนน 

   9. ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม    5 คะแผนน 

คะแผนนรวม  100 คะแผนน เกณฑท์ี่ควรปดเ้พื่อใหเ้กิดความสอดคล้องแผละขัั เคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ปม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแผนน) 

2. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมินนลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอัดว้ย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 คะแผนน 

2.2 การประเมนินลการน าแผนนพัฒนาท้องถิ่นปปปิิััตใินเขิงปริมาณ 10 คะแผนน 

2.3 การประเมนินลการน าแผนนพัฒนาท้องถิ่นปปปิิััตใินเชิงคุณภาพ 10 คะแผนน 

2.4 แผนนงานแผละยุทธศาสตรก์ารพัฒนา    10 คะแผนน 

2.5 โครงการพัฒนา       60 คะแผนนประกอัด้วย 

   1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ     5 คะแผนน 

   2. ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกััโครงการ   5 คะแผนน 

   3. เป้าหมาย(นลนลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าปปสู่การตั้งงัประมาณปด้ถูกต้อง 5 คะแผนน 

   4.โครงการมคีวามสอดคล้องกััแผนนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  5 คะแผนน 

   5. เป้าหมาย(นลนลิตของโครงการ)มคีวามสอดคล้องกััแผนนพัฒนาเศรษฐกิจแผละสงัคมแผห่งชาตฉิััั
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ที่ 12 5  คะแผนน 

   6. โครงการมคีวามสอดคล้องกัั  Thailand 4.0   5 คะแผนน 

   7. โครงการสอดคล้องกััยุทธศาสตร์จังหวดั   5 คะแผนน 

   8. โครงการแผกป้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยนื ภายใต้

หลักประชารฐั  5  คะแผนน 

   9. งัประมาณมคีวามสอดคล้องกััเปา้หมาย(นลนลิตของโครงการ 5 คะแผนน 

   10. มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีารงัประมาณ 5 คะแผนน 

   11. มกีารก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) แผละสอดคล้องกััวัตถุประสงค์แผละนลที่คาดวา่จะปด้รัั   5 แผคะแผนน 

   12. นลที่คาดว่าจะปด้รัั สอดคล้องกััวัตถุประสงค์   5 คะแผนน 

คะแผนนรวม  100 คะแผนน เกณฑท์ี่ควรปดเ้พื่อใหเ้กิดความสอดคล้องแผละขัั เคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นปม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแผนน) 

3. แผนวทางัการพิจารณาการตดิตามแผละประเมินนลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ประเด็นพิจารณา คะแผนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4 วสิัยทัศน์ (5) 

    3.5 กลยุทธ์ (5) 

    3.6 เป้าประสงค์และประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8 แผนงาน (5) 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแผนน 100 
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4. แผนวทางเัื้องต้นในการให้คะแผนนแผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแผนนเต็ม คะแผนนทีป่ด ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วปป

แผละข้อมลูพืน้ฐานของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอัด้วยข้อมลูดังนี ้

1.ข้อมูลเกี่ยวกััดา้นกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่ั้าน/

ชุมชน/ต าัล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของแผหลง่น้ า ลักษณะของปม้/ปา่

ปม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลือกต้ัง ฯลฯ 

2.ข้อมูลดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกััจ านวน

ประชากรแผละช่วงอายุแผละจ านวนประชากร ฯลฯ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกััสภาพทางสงัคม เช่นการศึกษา 

สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ 

ฯลฯ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกััระัััริการพื้นฐาน เชน่ คมนาคม

ขนส่ง การปฟฟา้ การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกััระััเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การ

ประมง การปศุสัตว์ การัรกิาร การท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชพี แผรงงาน ฯลฯ 

6. ข้อมูลเกี่ยวกััศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ

นััถือศาสนา ประเพณีแผละงานประจ าปี ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินคา้พืน้เมอืง แผละของที่ระลึก ฯลฯ

แผละอืน่ๆ 

7. ข้อมูลเกี่ยวกััทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปา่ปม้ 

ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

8. การส ารวจแผละจัดเก็ัข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนนพฒันา

แผละ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแผััวิธีการแผละการ

ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระัวนการ

ร่วมคิด ร่วมท า รว่มตัดสินใจ ร่วมตรวจสอั ร่วมรัั

ประโยชน์ ร่วมแผก้ปัญหา ปรกึษาหารือ แผลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อแผก้ปัญหาส าหรััการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

20 

(3) 

 

 

 

 

(2) 

 

 

(2) 

 

 

(2) 

 

(2) 

 

 

(2) 

 

 

 

(2) 

 

(2) 

 

(3) 

 

 

 

 



 

๑๑๗ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแผนนเต็ม คะแผนนทีป่ด ้

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์แผละ

ศักยภาพ 

ควรประกอัด้วยข้อมลูดังนี ้

1. การวเิคราะหท์ี่ครอัคลุมเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น นโยัายของนู้ัรกิาร 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

แผนนพัฒนาเศรษฐกจิแผละสังคมแผห่งชาตแิผละ  

Thaiand 4.0 

20 

(5) 

 

2. การวิเคราะห์การใช้นังเมืองรวมหรือนังเมืองเฉพาะ

แผละการัังคัั ใช้นลการัังคัั ใช้สภาพการณท์ีเ่กิดขึ้นต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

3. การวิเคราะหท์างสังคม เชน่ ด้านแผรงงาน การศกึษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 

เทคโนโลย ีจารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

(3)  

4.การวิเคราะหท์างเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายปดค้รัวเรือน 

การส่งเสริมอาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสงัคม การพัฒนา

อาชีพแผละกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกจิแผละความเป็นอยู่

ทั่วปปเปน็ต้น 

(3)  

5.การวิเคราะหส์ิ่งแผวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาตติา่งๆ 

ทางภูมศิาสตร์ กระัวนการหรือสิ่งทีเ่กิดขึน้ การประดิษฐ์

ที่มีนลต่อสิ่งแผวดล้อมแผละการพัฒนา 

(3)  

6.นลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปัจจะัันแผละโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งนลต่อการ

ด าเนินงานปด้แผก ่S-Strength(จุดแผข็ง) W-Weakness(

จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) แผละ T-Threat(

อุปสรรค) 

(3)  

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๘ 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแผนนเต็ม คะแผนนทีป่ด ้

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิง่แวดลอ้มของท้องถิ่น 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวา่งการพัฒนาที่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครงสว่นท้องถิ่นและเช่ือมโยงหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติและ  

Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

 

 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

สอดคล้องแผละเชื่อมโยงกััสภาพสังคม เศรษฐกจิ 

สิ่งแผวดล้อมของท้องถิน่แผละยทุธศาสตร์จังหวดั แผละ

เชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

แผนนพัฒนาเศรษฐกจิแผละสังคมแผห่งชาตแิผละ  

Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสต์จังหวดั สอดคล้องกััยุทธศาสต์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค แผนนพัฒนาเศรษฐกจิแผละสังคม

แผห่งชาต ิแผนนการัริหารราชการแผน่นดนิ นโยัาย/

ยุทธศาสตร์ คสช แผละนโยัายรัฐัาลหลัดประชารัฐ แผนน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี Thailand 4.0  

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทศัน์ซึง่มลีักษณะแผสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ต้องการจะเป็นหรือัรรลุถึงอนนาคตอย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกััโอกาส แผละศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผละ

สัมพันธ์กััโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แผสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม

อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะน าปปสู่

การัรรลวุิสัยทัศนห์รือแผสดงใหเ้หน็ถึงความชัดเจนในสิ่งที่

จะด าเนนิการให้ัรรลุวสิัยทศัน์นั้น 

(5)  

3.6 เปา้ประสงค์ของ

แผต่ละประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแผตล่ะประเดน็กลยุทธ์มคีวามสอดคล้อง

แผละสนััสนนุต่อกลยทุธท์ี่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอนัแผนว่แผน่ในการวางแผนนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ัรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่

เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิที่จะน าปปสู่นลส าเร็จทาง

ยุทธศาสตร ์

(5)  

 



 

๑๑๙ 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแผนนเต็ม คะแผนนที่ปด ้

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุง่หมายใน

เรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์จุดยนืทางยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทีม่ีความชัดเจน น าไปสูก่ารจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพร่วม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าปปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดนลนลิต/

โครงการจากแผนนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนนพัฒนาเศรษฐกจิแผละ

สังคมแผห่งชาติ ฉัััที่ 12 Thailand 4.0 แผนนพัฒนาภาค/

แผนนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแผนน 100  

5. แผนวทางการพิจารณาการตดิตามแผละประเมนินลโครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปรมิาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิิติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

           5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

           5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

           5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถกูต้อง (5) 

           5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทะศาสต์ชาติ 20 ปี (5) 

           5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 

           5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thaiand 4.0 (5) 

           5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

           5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาติมั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยืนภายใตห้ลักประชารัฐ (5) 

            5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 

            5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (5) 

            5.11 มีการก าหนดตัวชีวัด(KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

            5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๐ 

 

6. แผนวทางเัือ้งต้นในการให้คะแผนนแผนวทางการพิจารณาตดิตามแผละประเมินนลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแผนนเต็ม คะแผนนทีป่ด ้

1.การสรุปสถานการร์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครงอ

ส่วนท้องถิ่น(ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ  Trend ปัจจัยและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากร

ธรราชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

เชิงปรมิาณ 

1)การควบคมุที่มกีารใชต้ัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง

ปรมิาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กค็ือ

ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนที่

ด าเนินการจริงตามที่ไดก้ าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ านวนที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้มีจ านวนเทา่ไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่

ที่ไดก้ าหนดไว ้

2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการ

ในเชิงปรมิาณ(Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการ

น าเอาเทคนคิต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน

พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี

สภาพหรือลักษณะถกูต้อง คงทนถาวร สามารถใชก้ารได้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลักประสิทธิผล

(Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามที่ไดรั้บงบประมาณมา

ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงาน 

2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการ

ในเชิงคุณภาพ(Qualitative) 

10  

4.แผนงานและยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในมิตติา่งๆ จน

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand / Trend 

หรือหลักการบูรณาการ(Integration)กับองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นทีม่ีพื้นที่ติดต่อกน 

2)วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ที่เกดิจากดา้นต่างๆ ทีส่อดคล้องกับ

การแก้ไขปญัหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

10  
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5.โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี ้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตอ่แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่และด าเนินการเพื่อให้การ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ อา่น

แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective)โครงการต้องก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง

กับหลกัการและเหตุผลวิธกีารด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย

ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีด่ าเนินงาน และระยะเวลา

ด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมี

หลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกั ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ(10)ความั่นคง (2) การสรา้ง

ความสามารถในการแขง่ขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม (5)การสรา้งความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 

(5)  

5.5เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)มีความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย (1)ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)ยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา (3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอานาคตประเทศไทย 

2579 (5)ยดึหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธิ์อย่าง

จริงจังใน 5 ปีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว 

ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน

และการลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)การพัฒนา

ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสังคมสงูวัน

อย่างมีคุณภาพ (3)การลดความเหลีย่มล้ าทางสงัคม (4)การ

รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5)การสรา้ง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม (6)การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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5.6 โครงการมคีวามสอดคล้อง

กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น 

(1)เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม (2)เปลี่ยนจากการขับเคลือ่นประเทศด้วย

ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี

ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)เปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ 

รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด

สรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศสตร์ เทคโนโลย ีและการ

วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรยีบเขิง

เปรียบเทียบ เช่นด้านการเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องกับห้วง

ระยะเวลาของแผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดก้ าหนดขึน้ เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน

การพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึง่

ออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิน่ต้อง

เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ไดก้ าหนดขึน้ที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ

ยากจนหรือการเสรมิสรา้งให้

ประเทศขาติ มั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยืน

ภายใตห้ลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนนิการภายใตพ้ืน้ฐานความพอเพียงที่

ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงกา

ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องเพื่อให้

เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ทอ้งถิ่นมคีวามมั่นคง 

มั่งคัง่ ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถงึหลกัส าคญั 

5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ

ประหยัด(Ecomomy) (2)ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) 

(3)ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ า

ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) 

(5)ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลกัวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องหใสอดคล้อง

กับโครงการถกูต้องตามหลกัวิชาการทางช่าง  หลกัของ

ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มคีวามโปร่งใสในการ

ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชงิประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด

(KPI)และสอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

มีการก าหนดตัชนี้ชีว้ัดผลงาน (Key Perfomnance 

Indicator : KPI)ที่สามารถวดัได้(measurable)ใช้บอก

ประสิทธิผล(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ

(efficiency)ได้เช่น การก าหนดความพงึพอใจ การก าหนด

ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลขอวัตถุประสงค์ที่

เกิดขึน้ สิง่ที่ไดรั้บ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่บงที่เกิดขึน้ได้จริงจากการด าเนินการตาม

โครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ การ

ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวตัถุประสงค์หรือ

มากกว่าวัตถุประสงค์ซึง่การเขียนวัตถุประสงคค์วร

ค านึงถึง (1)มคีวามเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน

การด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับ

ของความส าเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบตัิได้ 

(4)เป็นเหตุเปน็ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)สง่ผล

ต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

7. การวัดผลในเชงิปริมาณและเขงิคุณภาพ 

โดยใชรู้ปแบบเชงิพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก 

7.1 ใชแ้บบส าหรับการตดิตามและประเมินผลเชงิปริมาณและคุณภาพ 

  (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัตงิาน (Performance Indicators) 

  (2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)แบบคะแนนหรือ Scorecard Model ของ Kaplan&Norton 

  (3) แบบมุง่วัดผลสัมฤทธ์ิ(Result Framework Model(RF) 

  (4) แบบเชงิเหตุผล(Logical Model)ตัวแบบเชงิเหตุผล หรอื Logical Model 

   (5) แบบวัดกระบวนการปฏบัิตงิาน (Process Performance Measurement Syustem (PPMS)ระบบการวัด

กระบวนการปฏบัิตงิาน PPMS 

   (6) แบบการประเมินโดยใชว้ธีิการแก้ปัญหาหรอืเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method 

  (7) แบบการประเมินแบบส่วนร่วม (Participatory Methods) 

   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)และ 

   (11) แบบอื่นๆ ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทัง้นี้ต้องอยูภ่ายใตก้รอบตามขอ้(1)-(10)หรือเป็น

แบบผสมก็ได ้

7.2 เชงิปริมาณ (Quantity)คุณภาพ(Quality) ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไรค่าใขจ้่าย(Cost)เวลา(Time)เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้

หรือไม ่

7.3 ประชาชนได้ประโยชนอ์ย่างไรหรือราชการได้ประโยชนอ์ย่างไร 

7.4 วัดผลนัน้ได้จรงิหรือไม ่หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators: KPIs) 

7.5 ผลกระทบ (Lmpact) 


