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บทน ำ 
1.  ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพฒันา
อ าเภอ ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หน่ึงแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ / กิจกรรม ที่
จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  มีลักษณะกว้ำง ๆดังต่อไปน้ี 
1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาต ิ แผนจงัหวัด  แผนอ าเภอ แผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพฒันา และวัตถปุระสงคข์องแนวทางการพฒันาที่ชดัเจน และมี   
     ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าป ี

2  ประโยชน์ของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก็จะ 

ต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซ่ึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   โดย
ให้พิจารณาด าเนินการดังน้ี 

1) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขึ้นใหม่ ให้ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้หลักประชารัฐ 

 2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนสามปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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(พ.ศ. 2561 – 2564) โดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการในปี 2561 และ 2562 จากแผนสามปี มาใช้ หรือ
อาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการใหม่  และเพิ่มเติมโครงการส าหรับปี 2561 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  โดยต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) โดย
ในระยะเร่ิมแรกของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี  ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบลส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3)  ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ให้ยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน 
/องค์กร และระดับประเทศ โดยบูรณการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ เช่น โครงการ
คาราวานแก้จน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

 4)  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ส าคัญเร่ืองหน่ึง เพื่อปูพื้นฐานคนไทยและสังคมไทยสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในสังคมโลก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสมดุล ยั่งยืน และน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยรวม โดยมีองค์ประกอบ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นสถาบัน และ
ทุนทางปัญญา และวัฒนธรรม 

 5)  การด าเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ซ่ึงถือเป็นนโยบายเร่ืองหน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 และจะมีการขับเคลื่อนต่อไป โดยมีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมือง
น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน 5 มิติ  คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมือง
สะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมภิบาลและมิติเมืองวัฒนธรรม  

 6)  ให้น าข้อมูลความจ าเป็น (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค)และข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

 7)  ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การจัดท าผังเมืองหรือผังต าบลแล้ว ให้ใช้ผังเมืองหรือผังต าบลเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีด้วย 

 8)  ให้ค านึงถึงหลักการบูรณการโครงการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน ๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกันหากสามารถจัดท าโครงการ
พร้อมกัน ซ่ึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเน่ืองกันแล้ว ให้ท าการประสานและ
บูรณการโครงการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณและท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

 9)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังน้ันในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความ
เร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
ต้องน าไปปฏิบัติก่อน โดยแยกประเภทของโครงการดังน้ี 

(1)  แบบ ผ.01 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
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(2)  แบบ ผ.02 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ตามท่ีมี
กฎระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 
(3) แบบ ผ.03  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) แบบ ผ.04  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) แบบ ผ.06  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานโดยไม่ใชง้บประมาณ 
(6) แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการ  
(7) แบบ ผ.08  บญัชคีรุภัณฑ ์  

 10)  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี โดย 

  (1) ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท า 
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและพิจารณา
น าโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  (2)  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งน้ีเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณการการจัดท า
แผนพัฒนา เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องการด าเนินการ และต้องมีประชาคม
เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง และมีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในภายหลัง 

ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยให้ใช้รูปแบบ เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซ่ึง
ให้ใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาสี่ท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบ  ดังน้ี  

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่  2  สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

  ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัต ิ
  ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนท่ี  3  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ป ีและประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ทัง้น้ี
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  2559 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ ดังน้ัน หากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้ภายในเดือนตุลาคม  2559 ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  โดยให้พิจารณาด าเนินการ  และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติ  
และประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  2559 

ขั้นตอนท่ี  4  เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสง่แผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปีใหค้ณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดบัอ าเภอ เพื่อด าเนินการต่อไป   
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ส่วนท่ี  1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภำพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐำนท่ีส ำคัญของท้องถิ่น 
1.ด้ำนกำยภำพ  
 1.1  ท่ีตั้งต ำบลโคกสูง  ตั้งห่างจากอ าเภอหนองก่ีเป็นระยะทาง  16  กิโลเมตร   
  โดยมีอาณาเขต  ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลห้วยหิน  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจาก
ล าห้วยโพธ์ิทองช่วงจดกับคลองอีสานเขียวบ้านโจดกระทิง  บริเวณพิกัด  T B 370439  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร  ตามล่องน้ าลึกห้วยโพธิ์ทอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  
3.50  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่  1  บริเวณทิศใต้ห่างจากหนองไผ่  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด 
T B 407410  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ตัดกับถนนสายบ้านคูขาดน้อย  บ้านโนนงิ้ว  
บริเวณจดกับล าห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  T B 418411  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  5  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลหนองชัยศรี  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  และต าบลเมืองไผ่  
อ าเภอหนองก่ี  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนงิ้ว  บริเวณจดกับล าห้วยหลวง  บริเวณ
พิกัด  T B 418411  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  ตามแนวล าห้วยหลวงตรง
ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ 2.50  กิโลเมตร  จดกับสามแยกบ้านโนนแดง  บริเวณพิกัด  T B 418379  ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  1.50  กิโลเมตร  ตามแนวก่ึงกลางถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนน
งิ้ว  ถึงหลักเขตที่ 2  ห่างจากหนองหุ่นไปทางทิศตะวันออก  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 
414365  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่  3  ประมาณ  3  กิโลเมตร  
ถึงหลักเขตที่  3  จดถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม  ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก  ระยะทาง
ประมาณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก  ประมาณ  7.50  
กิโลเมตร 
 ทิศใต ้   ติดต่อต าบลเย้ยปราสาท  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้น
 จากหลักเขตที่ 3  ริมถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม  ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  
2.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  4  จดถนนสายหนองก่ี – โนนสมบูรณ์  บริเวณห่างจากสามแยกบ้านหนองนกเขา  
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 366332  ตรงไปทางทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ  1.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนาห่างจากทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – หนอง
นกเขา  ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  0.80  กิโลเมตรบริเวณพิกัด  T B 350330  รวมทางด้านทิศใต้ประมาณ  
4.60  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลโคกสว่าง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจาก
หลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนาทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – บ้านหนองนกเขา  บริเวณพิกัด  T B 350330  ไปทาง
ทิศเหนือ  ระทางประมาณ  5  กิโลเมตร  ตัดกับถนนสายโคกสว่าง – โนนสมบูรณ์  บริเวณทางโค้งบริเวณพิกัด  T B 
350375  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  0.50  กิโลเมตร  จดห้วยล าสวายสอ  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ  3.50  กิโลเมตร  จดคลองอีสานเขียวบริเวณพิกัด  T B 12359408  ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ตามร่องน้ าลึกคลองอีสานเขียว  ถึงจุดสิ้นสุดที่ล าห้วย
โพธ์ิทอง  บริเวณพิกัด  T B 370439  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ  12  กิโลเมตร   
   -  เน้ือท่ี 
  ต าบลโคกสงูมีเน้ือที่ทั้งหมด  22,528 ไร่ หรือ  34.65  ตารางกิโลเมตร 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
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  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ า  พื้นที่บางส่วนอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง 

1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
 ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู  คือ 
  -  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต ่ มีนาคม  -  มิถุนายน 
  -  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต ่ กรกฎาคม -  ตุลาคม 
  -  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่  พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ ์

1.4 ลักษณะของดิน 
  โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ า  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
มีสระน้ า  14  แห่ง  รวมไปถึงมีคลอง  6  สาย  ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
 สระน้ า  14 แห่ง   

ท่ี ชื่อแหล่งน้ ำ 
 

หมู่ท่ี 
 

กว้ำง 
(เมตร) 

ยำว 
(เมตร) 

ลึก 
(เมตร) 

พิกัด 
N E 

1 สระหนองหัวช้าง 1 180 200 5.00 237000 1639100 
2 สระวัดโคกสูง 1 80 180 4.00 235900 1639200 
3 สระหนองใหญ่ 2 154 492 5.00 234900 1639400 
4 สระหนองผือ 2 195 184 5.00 234600 1635900 
5 สระคึกฤทธิ์ 3 44 52 5.00 235400 1639600 
6 สระหนองบุญนาค 4 180 200 4.00 238500 1640100 
7 สระหนองขาม 4 200 450 4.00 237200 1640000 
8 สระหนองบก 5 150 150 5.00 233600 1638900 
9 สระหนองหว้า 6 95 155 4.00 236700 1637900 
10 สระหนองแปน 6 70 115 3.00 237500 1637600 
11 สระหนองไผ่ 6 85 160 3.00 237500 1638000 
12 สระตะเคียน 7 180 600 4.00 233500 1635200 
13 สระวัดหนองนกเขา 8 30 50 3.50 233500 1634000 
14 สระหนองคะน้ิง 8 30 40 3.00   

 
1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

  ป่าไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ส าหรับไว้ใช้สอย และเป็นป่าโปร่ง ซ่ึงเป็นไม้ขนาดเล็ก 
2.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

2.1  เขตกำรปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้าน  มี  8   หมู่บ้าน  ต าบลโคกสูงจ านวนครัวเรือน  1,615  ครัวเรือน  มีประชากร
ทั้งสิ้น  6,653  คน  แยกเป็น  ชาย  3,361  คน  หญิง  3,292 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  192 
คน/ตารางกิโลเมตร  ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังน้ี 
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หมู่ท่ี ชื่อบ้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น ำ 

ชำย หญิง รวม 
1 บ้านโคกสงู 414 375 789 196 นายสรศักดิ์  สุกไธสง 
2 บ้านคูขาด 443 455 898 222 นายพฤษภา  ทศหลา้ 
3 บ้านโนนสวรรค์ 245 245 490 122 นางสุพรรณี  ชนะน้อย 
4 บ้านสะเดาหวาน 545 564 1,109 262 นายสุรเดช  ปะนามะทัง 
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 621 585 1,206 283 นายมนูญ  โคลนกระโทก 
6 บ้านหนองหว้า 498 485 983 231 นายส ารวม  เยี่ยมมโน 
7 บ้านสระตะเคยีน 400 405 805 204 นายธปกรณ์  กร่ึมกระโทก 
8 บ้านหนองนกเขา 195 178 373 95 นายสมหมาย  กุลอุปฮาด 
 รวม 3,361 3,292 6,653 1,615  

***ส ำนักทะเบียน กรมกำรปกครอง (มิถุนำยน 2560) 
2.2  กำรเลือกต้ัง 
 การเลือกตั้ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสงู 

เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556 
3.ประชำกร 
 3.1  ข้อมูลเกีย่วกับจ ำนวนประชำกร 
  จ านวนหมู่บ้าน  มี  8   หมู่บ้าน  ต าบลโคกสูงจ านวนครัวเรือน  1,592  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  
6,656  คน  แยกเป็น  ชาย  3,351  คน  หญิง  3,305 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  191 คน/
ตารางกิโลเมตร   
 3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังน้ี 

หมู่ท่ี ชื่อบ้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น ำ 

ชำย หญิง รวม 
1 บ้านโคกสงู 414 375 789 196 นายสรศักดิ์  สุกไธสง 
2 บ้านคูขาด 443 455 898 222 นายพฤษภา  ทศหลา้ 
3 บ้านโนนสวรรค์ 245 245 490 122 นางสุพรรณี  ชนะน้อย 
4 บ้านสะเดาหวาน 545 564 1,109 262 นายสุรเดช  ปะนามะทัง 
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 621 585 1,206 283 นายมนูญ  โคลนกระโทก 
6 บ้านหนองหว้า 498 485 983 231 นายส ารวม  เยี่ยมมโน 
7 บ้านสระตะเคยีน 400 405 805 204 นายธปกรณ์  กร่ึมกระโทก 
8 บ้านหนองนกเขา 195 178 373 95 นายสมหมาย  กุลอุปฮาด 
 รวม 3,361 3,292 6,653 1,615  

***ส ำนักทะเบียน กรมกำรปกครอง (มิถุนำยน 2560) 

4. สภำพทำงสังคม 

 4.1 กำรศึกษำ 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกสงู  1 แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง  
  -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 1 แห่ง 
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ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำสังกัด 

(สพฐ.) 
จ ำนวน 

(โรงเรียน) 
จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนคร ู ลูกจ้ำง จ ำนวนนักเรียน 

โรงเรียนบา้นโคกสงู-คูขาด 
โรงเรียนบา้นสะเดาหวาน 
โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 
โรงเรียนบา้นหนองหวา้ 
โรงเรียนบา้นสระตะเคยีน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลโคกสูง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
8 
8 
8 
6 
3 

14 
8 
9 
5 
6 
4 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

150 
77 

171 
78 
64 

106 

 
4.2 สำธำรณสุข 

1.  มีการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ  ดังน้ี 
  -  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกสงู จ านวน  1 แห่ง 
 2.  จ านวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข   
  -  เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ   จ านวน  3 คน 
  -  ลูกจ้างสาธารณสขุ (ชั่วคราว)  จ านวน  3 คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)  จ านวน         124 คน 
 3.  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ         100 
 4.  หอกระจายข่าว    จ านวน  9 แห่ง 

4.3 อำชญำกรรม 
 ไม่มี 

4.4 ยำเสพติด 
 มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส 

-ผู้สูงอายุ จ านวน  851  คน   - ผู้พิการ จ านวน  338  คน   - ผู้ติดเชื้อ จ านวน   10   คน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  กำรคมนำคมในต ำบลโคกสูง  มีเส้นทางการคมนาคมทีส่ าคญัผา่นดังน้ี  คือ 
 ทางหลวงจงัหวดั  หมายเลข  2166  แยกจากทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  24  จากอ าเภอหนองก่ี  ผ่าน
อ าเภอหนองหงส ์ ไปยงัอ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยผ่านต าบลต่างๆ  คือ  ต าบลหนองก่ี , ต าบลทุ่งกระ
ตาดพฒันา , เข้าสูต่ าบลทุ่งกระเต็น , ผ่านไปยงัต าบลเย้ยปราสาท , ต าบลเมืองไผ่  และต าบลโคกสงูต่อไป 

 นอกจากน้ียังมีเส้นทางในความรับผิดชอบของส านักงานเร่งรัดพัฒนา  ชนบท  กรมชลประทาน  และ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ซ่ึงกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลมีลักษณะถนนเป็น
ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังอัดแน่น 
 5.2 กำรไฟฟ้ำ 
 -มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับภาคการเกษตร 
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 5.3 กำรประปำ 
 ประปาหมู่บ้าน 14  แห่ง 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ท่ี แห่งที ่ จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ า แหลง่น้ าส ารอง 
1 บ้านโคกสงู 1 1 55 ไม่มี 
2 บ้านโคกสงู 1 2 139 ไม่มี 
3 บ้านคูขาด 2 1 219 มี 
4 บ้านโนนสวรรค์ 3 1 120 มี 
5 บ้านสะเดาหวาน 4 1 260 มี 
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 278 มี 
7 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 2 279 ไม่มี 
8 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 279 ไม่มี 
9 บ้านหนองหว้า 6 1 225 มี 

10 บ้านหนองหว้า 6 2 225 มี 
11 บ้านหนองหว้า 6 3 225 ไม่มี 
12 บ้านสระตะเคยีน 7 1 201 มี 
13 บ้านหนองนกเขา 8 1 94 มี 
14 บ้านหนองนกเขา 8 2 94 ไม่มี 

 
บ่อบาดาล  33  แห่ง   

ท่ี ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 
 

จ ำนวนบ่อบำดำล หมายเหต ุ
ท้ังหมด
(บ่อ) 

ใช้กำรได้ 
(บ่อ) 

ช ำรุด 
(บ่อ) 

1 โคกสูง 1 5 1 4  
2 คูขาด 2 6 - 6  
3 โนนสวรรค์ 3 2 - 2  
4 สะเดาหวาน 4 6 - 6  
5 โนนสมบูรณ์ 5 3 1 2  
6 หนองหว้า 6 7 - 5  
7 สระตะเคียน 7 3 - 3  
8 หนองนกเขา 8 3 - 3  

รวม 33 2 31  
 

5.4 โทรศัพท์ 
 -โทรศัพท์ไร้สาย 

5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-ไม่มี 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 กำรเกษตร 
-ประชากรต าบลโคกสูง  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  การท านา,ท าสวน,ท าไร่,เลี้ยง

สัตว์   
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6.2 กำรประมง 
-ประชากรในต าบลบางส่วนมีการเลี้ยงปลาในครัวเรือนไว้กินเอง 
 
6.3 กำรปศุสัตว์ 

-ในต าบลมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอต าบลโคกสูง 
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือคุณภาพ 
3.กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพฒันา 

6.4 กำรบริกำร 
 -ไม่มี 
 
6.5 กำรท่องเท่ียว 
 -ไม่มี 
6.6 อุตสำหกรรม 

-ไม่มี 
 6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสิ่งทอต าบลโคกสูง 
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือคุณภาพ 
3.กลุ่มเกษตรกรโคกสูงพฒันา 
4.ฟาร์มหมูจ านวน  26   แห่ง 

 5.ร้านค้าจ านวน   16   ร้าน 
 6.ปั๊มน้ ามันจ านวน   2   แห่ง 
  7.ปั๊มหลอด    5   แห่ง 
 8.โรงสี     8    แห่ง 
6.8 แรงงำน 
 -ประชากรในต าบลโคกสูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร รับจ้างทั่วไป และไปท างาน

ต่างจังหวัด 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

ข้อมูลพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 
ประชากรต าบลโคกสูง  มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่  การท านา,ท าสวน,ท าไร่,เลี้ยง

สัตว์  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  การทอผ้าไหม ,การเลี้ยงหม่อนไหม  นอกจากน้ียังประกอบอาชีพค้าขาย
ด้วย  ซ่ึงต าบลโคกสูงน้ีมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  17,497 ไร่  ส่วนพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญภายในต าบลก็คือ  ข้าว  อ้อย  
รองลงมาคือ  สวนยาง  ไร่มันส าปะหลัง  ไร่ข้าวโพด  ส่วนการปศุสัตว์น้ัน  ต าบลโคกสูงมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่
ส าคัญ  คือ  ไก่  หมู  เป็ด  โค  และกระบือ  แหล่งน้ าตามธรรมชาติในต าบล  มีสระน้ า  14  แห่ง   รวมไปถึงมีคลอง  
6  สายเพื่อใช้ในการเกษตร 
8. ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 กำรนับถือศำสนำ  
-ประชาชนในต าบลโคกสูงนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ  99  ศาสนาอ่ืนๆ  ร้อยละ  1% 
วัด   จ านวน  7 แห่ง 
8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
-ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีส่ าคญั  เช่น  งานแห่เทยีนเข้าพรรษา,งานประเพณี 

 ลอยกระทง,งานประเพณีสงกรานต,์งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ 
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8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ภำษำท้องถิ่น 
-มีการทอเสื่อกก ทอผ้าไหม  จักรสาน นวดแผนโบราณ  ภาษาพูดเป็นภาษาไทยอีสาน 
8.4 สินค้ำพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
-เสื่อกก  เสื่อกกแปรรูป  ผ้าไหมพ้ืนบ้าน 
 

9. ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
9.1 น้ ำ 
-น้ าฝนตามฤดูกาล 
9.2 ป่ำไม้ 
-ต้นไม้ขนาดเล็กปลูกไว้เพื่อใช้สอยเอง 
9.3 ภูเขำ 
-ไม่มี 
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กำรเมืองกำรบริหำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยคณะผู้บริหาร มีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บริหารสูงสุด  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่าย
ข้าราชการประจ าและพนักงานจ้าง 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง แบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 
 1 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง มีหน้าที่ด าเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่เก่ียวกับงาน
บริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานส่งเสริม
การเกษตร  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานขออนุมัติ
ด าเนินการตามข้อบังคับตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 2 กองคลัง มีหน้าที่ด าเนินงานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ  การหักภาษีเงินได้และการน าส่งงานที่เก่ียวกับการตัดโอนเงิน งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติ 
เบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หน้ีสิน งบโครงการ เงิน
สะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย 
 3 กองช่ำง มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานก่อสร้าง  งานออกแบบ  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   งาน
ผังเมือง  งานประสานสาธารณูปโภค  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 4 กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการของโรงเรียน  งานอุดหนุนกิจการการศึกษางานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 5 กองสวัสดิกำรสังคม มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์  
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
  เม่ือได้มีการวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  จากน้ันได้มีการน าแผนงาน/
โครงการน้ันไปจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยได้น าไปปฏิบัติจริง  
ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  การที่จะทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ,(พ.ศ.2559-2561) และ(พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงที่ผ่านมาว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดบ้าง  
และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้น้ัน  
จ าเป็นต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน  หรือผลของการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นการเปรียบ เทียบผลกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้  และน าไปสู่ข้อสรุปว่าผลการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  ผู้ที่ท าหน้าที่ในการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีที่ผ่านมาว่าประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้อง  และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ตลอดจนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ น้ัน ก็คือคณะกรรมการประเมินผล ซ่ึงก็คือ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง แต่งตั้งตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง ซ่ึงมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ   

กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 

1. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
1.1 การว่างงาน และขาดอาชีพเสริม 
1.2 ความไม่แน่นอนของ ราคาสินค้าเกษตร ราคาปัจจยัในการผลิตสงู 
1.3 ขาดที่ท ากินในการเกษตร 
1.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
2. ปัญหำด้ำนสังคม 
2.1 ไม่มีแหลง่ส าหรบัเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
2.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส ์ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับการดแูลที่ดี 
2.3 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
2.4 ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
2.5 มีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 
2.6 ยาเสพตดิแพร่ระบาด 
3. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
3.1 มีเส้นทางคมนาคมที่ช ารุดและต้องปรับปรุงมาก 
3.2 ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถงึทุกครัวเรือนและไม่เพียงพอในภาคการเกษตร 
3.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพยีงพอ 
3.4 งบประมาณในการพฒันามีไม่เพียงพอ 
4. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
4.1 ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดแูล้ง 
4.2 ไม่มีระบบชลประทานที่ดภีายในต าบล 
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4.3 แหลง่น้ าธรรมชาติ คู คลอง ตื้นเขิน และ ขาดการปรับปรุงดูแล 
4.4 ระบบประปาหมู่บา้นที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4.5 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
4.6 พื้นที่บางส่วนเป็นดินปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ าได ้
5. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5.2 โรคไม่ตดิต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน 
5.2 ขาดความรู้ในการดแูลสขุภาพอนามยั การป้องกันและการส่งเสริมสขุภาพ 
6. ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีความรู้ประสบการณ์ในการท างานไม่เพยีงพอ รวมถงึ มีจ านวนน้อย
เม่ือเทียบกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นจากแผนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชาชน ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วม ในการบริหาร การตรวจสอบการท างานของ
ท้องถิ่น 
7. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
7.1 ความไม่ชดัเจนของนโยบายการศึกษา ในเร่ืองการถ่ายโอนสถานศึกษา และดา้นระเบียบปฏิบตัิที่ท าให้ไม่
สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ได้อยา่งเต็มที ่
7.2 เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
7.3 เด็กและเยาวชน ไม่สนใจเรียน มีสถติิไม่เรียนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลางคัน เพิ่มขึ้น 
7.4 ความไม่ใส่ใจในการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี 
8. ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลง่น้ าธรรมชาตแิละบริเวณโดยรอบ 
8.2 ยังไม่มีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม  
8.3 ความไม่ใส่ในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สาธารณะ 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำในอนำคตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง (SWOT) 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. ด้านการบริหาร -มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มี ก า รจั ด โค รงส ร้ า ง ภาย ในที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

-การบริหารจัดการงานยังขาดความ
เป็นระบบ 
-สมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ
แบบการบริหารง าน ระ เบี ยบ
กฎหมาย ของส่วนราชการน้อย 
-ระบบการตรวจสอบการบริหารงาน
ตามระเบียบ และกฎหมายไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งภาคประชาชน 
สมาชิก อบต.ฯลฯ 
-งบประมาณในการด าเ นินมีไ ม่
เพียงพอ 

2. ด้านบุคลากร -มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 

- บุ ค ล า ก ร ข า ด ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดทัศนคติ การเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน 
-ปริมาณงานที่มีมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ท าให้ขาดการริเร่ิมสร้างสรรค์
และท างานเชิงรุก 

3. ด้านงบประมาณ -พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุง
แหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได้
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 

4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ - มี กลุ่ มออมทรัพย์ และกองทุ น
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-มีหน่วยงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 

-ขาดการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 
-ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ดูแล และบ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมือง - รั ฐ กร ะจา ยอ านา จ ให้ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นท าให้
ท้องถิ่นมีภารกิจและหน้าที่ ตาม
กฎหมายทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่
ได้ รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆท าให้การปฏิบัติงานมีความ
ใกล้ชิดต่อประชาชนและแก้ไ ข
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นตามไป
ด้วย 
 

-ภารกิจท่ีมากขึ้นและงบประมาณที่
ได้ รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มี
ความสมดุลกับภารกิจท่ีได้รับ 
-หน่วยงานด้านภารกิจไม่มีความ
เข้าใจสถานะและหน้าที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง มี
ความเข้าใจว่าเป็นอ านาจของตนอยู่ 
-การกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน 
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
ของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้อง
จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด้านเศรษฐกิจ -นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่
สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
-การสร้างความเข้มแข็งตามระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-การส่ง เสริมการผลิตสินค้าของ
ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เสริม 

-ไม่มีการส่ง เสริมการตลาดหรือ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
แพร่หลาย 
-ค่าครองชีพสูง  
-สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
-ไม่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง 

3. ด้านสังคม -มีการด าเนินการหรือระบบกลุ่มของ
ประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ฯลฯ 

-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก
ขึ้นทั้งในชุมชน 
-ขาดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เยาวชน 

4. ด้านรัฐบาล -มีนโยบายการส่งเสริมให้สังคมอยู่
อย่างเป็นสุข ภายใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

-มีการแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
นายทุน ผู้เสียผลประโยชน์ 
- มี ต่ อ ต้ า นจ า กกลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ มี
ความคิดแตกต่าง 
-เกิดความแตกแยกความสามัคคีทั้ง
ครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงมี
การแบ่งแยกอย่างรุนแรง 
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1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2557-2560 
  การด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงในรอบปีที่ผ่านมา   

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557  
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 
โครงกำรท่ี
ปฏิบัติได้ 

งบประมำณ 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางรักษาความสงบ  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
1.3 แนวทางการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
1.4 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอย 
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3,250,000 

 
250,000 

 
6,000 

 
- 

 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
2.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
2.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 

 
11 
5 
5 

 
10 
5 
5 

 
512,000 
50,000 
30,000 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ นันทนำกำร
และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพยีงพอ 
3.2 แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่งีามของท้องถิน่ 
3.3 แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทกุ
ภาคส่วน 

 
 

7 
 

7 
5 
5 
 

 
 

6 
 

5 
4 
5 
 

 
 
4,024,660 

 
110,000 
420,000 
50,000 

 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
4.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 
2 

 
- 

 
- 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรเกษตร 
5.1 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร 
5.2 แนวทางการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
5.3 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และรายได้แก่
ประชาชน 

 
4 
3 
5 

 
3 
2 
5 

 
75,000 
75,000 
75,000 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 
โครงกำรท่ี
ปฏิบัติได้ 

งบประมำณ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยธรรมมำภิบำล 
6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัตงิาน 
6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
6.3 แนวทางปรับปรุงและพฒันารายได ้
6.4 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

 
3 
 

5 
3 
5 

 
3 
 

3 
- 
4 

 
808,000 

 
20,000 

- 
20,000 

 
รวมท้ังสิ้น 113 92 7,210,600 

 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2558   
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 

โครงกำร
ท่ีปฏิบัติ

ได้ 
งบประมำณ 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการบริหารจดัการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
1.5 แนวทางการรักษาความสงบ  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
1.6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้ 
1.7 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอย 

 
8 
 

4 
3 
3 
 

4 
 
- 
- 
3 

 
7 
 

3 
2 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
2,488,000 

 
150,000 
80,000 
30,000 
46,020 

- 
 
- 
- 
- 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
2.1 แนวทางส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.4 แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
2.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.7 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้าน
การเมืองการปกครอง 

 
 

5 
5 
7 
4 
3 
 
 

3 
 

4 

 
 

5 
5 
5 
3 
2 
- 
 

3 
 

2 

 
 

152,000 
592,000 
60,000 

140,000 
300,000 

- 
 

1,538,000 
 

20,000 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 
โครงกำรท่ี
ปฏิบัติได้ 

งบประมำณ 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ 
นันทนำกำรและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพยีงพอ 
3.2 แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่งีามของ
ท้องถิ่น 
3.3 แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 แนวทางส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.5 แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 
 

12 
 

11 
8 
2 
3 

 
 

11 
 

11 
7 
- 
- 

 
 
4,024,660 

 
535,000 
420,000 

- 
- 

 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ  และกำรส่งเสริม
กำรเกษตร 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4.3 แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 
 

10 
4 
2 
1 

 
 

9 
4 
1 
- 
 

 
 

255,500 
249,500 

- 
- 

รวมท้ังสิ้น 112 80 11,004,660 
 

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559   
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำ
รท่ี

ปรำกฏ
ในแผน 

โครงกำรท่ี
ปฏิบัติได้ 

งบประมำณ 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการบริหารจดัการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
1.5 แนวทางการรักษาความสงบ  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
1.6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้ 
1.7 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะ
มูลฝอย 

 
13 

 
2 
4 
4 
3 
 

3 
 

5 

 
38 

 
6 
1 
1 
1 
 
- 
 
- 
 

 
14,630,036.58 

 
2,293,000 

20,000 
30,000 
40,519 

 
- 
 
- 
- 
- 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 
โครงกำรท่ี
ปฏิบัติได้ 

งบประมำณ 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
2.1 แนวทางส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.4 แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
2.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.7 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้าน
การเมืองการปกครอง 

 
 

9 
5 
4 
1 
4 

 
5 
 

3 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
- 
 

2 
 

 
 

51,000 
296,000 
60,000 

 
213,020 

 
- 
 

27,470 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ 
นันทนำกำรและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพยีงพอ 
3.2 แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่งีามของ
ท้องถิ่น 
3.3 แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 แนวทางส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.5 แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 
 

22 
 

9 
 

7 
2 
1 

 
 

6 
 

4 
 

7 
- 
1 

 
 
3,708,147.56 

 
110,120 

 
420,000 

- 
30,000 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ  และกำรส่งเสริม
กำรเกษตร 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4.3 แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 

 
 

5 
4 
2 
 

 
 

1 
- 
- 
- 
 

 
 

14,900 
- 
- 
- 

รวมท้ังสิ้น 118 72 21,944,213.14 
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กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี
ปรำกฏใน
แผนสำมป ี

โครงกำรท่ี
ปรำกฏใน

แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่ 
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการบริหารจดัการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
1.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
1.5 แนวทางการรักษาความสงบ  ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
1.6 แนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้ 
1.7 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอย 

 
31 

 
6 
2 
1 
2 
 

1 
 

3 
 

 
15 

 
- 
1 
1 
1 
 
- 
 

1 

 
4,293,000 

 
- 

10,000 
30,000 

100,000 
 
- 
 

50,000 
 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
2.1 แนวทางส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
2.4 แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
2.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
2.6 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.7 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้าน
การเมืองการปกครอง 

 
 

6 
9 
3 
1 
2 
 

5 
 

6 

 
 

6 
3 
- 
1 
- 
 
- 
 

3 
 

 
 

9,633,000 
530,000 

- 
30,000 

- 
 
- 
 

75,000 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ 
นันทนำกำรและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพยีงพอ 
3.2 แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่งีามของ
ท้องถิ่น 
3.3 แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 แนวทางส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3.5 แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรท่ี

ปรำกฏในแผน 

โครงกำรท่ี
ปรำกฏใน

แผน
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ  และกำรส่งเสริม
กำรเกษตร 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
4.3 แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
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รวมท้ังสิ้น 110 58 19,338,820 
 
กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 
 สรุปผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557   คิดเป็นร้อยละ  84.41  ของโครงกำร
ท้ังหมด    ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   คิดเป็นร้อยละ  71.42  ของโครงกำรท้ังหมด    ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559   คิดเป็นร้อยละ  61.02  ของโครงกำรท้ังหมด   และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
โครงการที่ด าเนินการได้น้ันบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี  แต่มีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้  เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ด้าน
กฎระเบียบ  และการถ่ายโอนภารกิจ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่กว้างขวาง  ซ่ึงต้องใช้งบประมาณ
ในการพัฒนาจ านวนมาก  แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลก็พยายามที่จะขจัดปัญหา  อุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้น  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการเสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
2. แนวทางการปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมั่นคง 
3. แนวทางการรกัษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
4. แนวทางการพฒันาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทกุระดบั 
5. แนวทางการพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลงัป้องกันประเทศ 
6. แนวทางการพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพบิัต ิ
7. แนวทางการปรับกระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น 

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1. แนวทางการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
2. แนวทางการพฒันาภาคการผลิตและบริการ 
3. แนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
4. แนวทางการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพิเศษและเมอืง 
5. แนวทางการลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
6. แนวทางการเช่ือมโยงกบัภูมิภาคละเศรษฐกจิโลก 

3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพคน  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1. แนวทางการพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. แนวทางการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3. แนวทางการสง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการเสรมิสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
5. แนวทางการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิและสังคม 
2. แนวทางการพฒันาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 
3. แนวทางการมสีภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสงัคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5. แนวทางการพฒันาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทำง
กำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการจัดระบบอนรุักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. แนวทางการวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสทิธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า  เน้นการปรบัระบบการ
บรหิารจัดการอทุกภัยอย่างบูรณาการ 
3. แนวทางการพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
4. แนวทางการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
5. แนวทางการร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. แนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำดังน้ี  

1. แนวทางการปรับปรงุโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2. แนวทางการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3. แนวทางการพฒันาระบบบรหิารจัดการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
4. แนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. แนวทางการปรับปรงุกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6. แนวทางการพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 
7. แนวทางการปรับปรงุการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ของแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการสง่เสรมิใหเ้ด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสงัคมที่เหมาะสม 
2. แนวทางการพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3. แนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. แนวทางการผลักดันให้สถาบนัทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ
ดังน้ี 

1. แนวทางการเพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการทีม่ี
คุณภาพของรัฐ 
2. แนวทางการกระจายการใหบ้ริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดกิารทีม่ี
คุณภาพให้ครอบคลมุและทั่วถึง 
3. แนวทางการเสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจและสอบแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  ประกอบด้วย
แนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. แนวทางการต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
3. แนวทางการวางอนาคตฐานรากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4. แนวทางการเสรมิสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบรกิาร 
5. แนวทางการปรับปรงุแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวย
ความสะดวกการค้าการลงทุน 
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทัง้ในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้สามารถสนบัสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิ  ลดต้นทุนในการใหบ้ริการ 

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ประกอบด้วยแนวทำง
กำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาหลักเกณฑ์การปรับปรงุแผนที่แนวเขตทีด่ินรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
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2. แนวทางการเพิ่มพื้นทีป่่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
3. แนวทางการเร่งรัดให้มกีารประกาศใช้ร่างพระบญัญัติทรพัยากรน้ า และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 
4. แนวทางการผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนนุการแปรรูปเป็นพลังงาน 
5. แนวทางการปรับปรงุกฎหมายและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทีเ่ป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 
6. แนวทางการพฒันามาตรการและกลไกเพื่อคัดแยกขยะ  สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุก
ภาคส่วน 

5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ  สู่ควำมมั่งค่ัง  และยั่งยืน 
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
นานาประเทศ 
2. แนวทางการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. แนวทางการพฒันาสงัคมมีความสมานฉันท ์
4. แนวทางการพฒันาประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
5. แนวทางการพฒันาประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรบัมอืภัยคุกคามทางทหาร 
6. แนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
7. แนวทางการพฒันาอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก 
8. แนวทางการพฒันาอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมำภิบำล ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการปรับปรงุโครงสร้างหน่วยงาน 
2. แนวทางการปรับปรงุกระบวนการงบประมาณสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลงั
ภาครัฐ 
3. แนวทางการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส ์ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1. แนวทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งทางราง  ขนส่งสาธารณะ  โครงข่ายถนน
ขนส่งทางอากาศ  ขนส่งทางน้ า 
2. แนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์พฒันามาตรฐานการบรหิารจัดการโลจิสติกส์   การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 
3. แนวทางการพฒันาด้านพลงังานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   การใช้พลังงาน 
การใช้พลงังานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 
4. แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลั  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัฒนกรรม ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการสง่เสรมิการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
2. แนวทางการพฒันาให้เป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยี 
3. แนวทางการพฒันาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้าน บคุลากร  โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการบริหารจัดการ 
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 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัฒนกรรม ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมเมอืงศูนย์กลางของจังหวัด  
2. แนวทางการพฒันาฟื้นฟูพื้นทีบ่ริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
3. แนวทางการพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหมบ่รเิวณชายแดน 

10 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1. แนวทางการสง่เสรมิให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิการบรกิาร  และการลงทุน  
2. แนวทางการสง่เสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
3. แนวทางการสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด 7.1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่ำง 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
 “ประตูอีสานสูส่ากล  (Northeast gateway to Global communities)” 
 
เป้ำประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
 “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 

1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพือ่การส่งออก (ข้าวหอมมะล)ิ  
- ผู้รบัผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์ 
- ผู้รบัผิดชอบร่วม   จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย ์

2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
- ผู้รบัผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสมีา 
- ผู้รบัผิดชอบร่วม    จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร,์ บุรีรมัย ์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-     ผู้รับผิดชอบหลกั   จังหวัดชัยภูมิ  
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร,์ บุรีรัมย์ 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์
-     ผู้รับผิดชอบหลกั   จังหวัดนครราชสีมา 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม   จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร,์ บุรีรมัย ์

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
-     ผู้รับผิดชอบหลกั   จังหวัดบุรรีัมย์ 
-     ผู้รับผิดชอบร่วม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร,์ ชัยภูมิ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์

การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบรูณาการและยั่งยืน 
1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2 พัฒนาปจัจัยสนับสนุนเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
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1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
  2.1 เพิ่มความเข้มแข็งและเช่ือมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรปูและการตลาด 
                  2.2 การเพิม่ศักยภาพในการผลิต แปรรปูและการส่งออก  

2.3 การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาผลิตภัณฑผ์้าไหมและอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑผ์้าไหม 
 3.1 การตลาดน าการผลิต 
 3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
 3.3 การส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ินให้ยั่งยืน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.4 การสง่เสรมิการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
3.5 การปรับปรงุกระบวนการเรียนรู ้
3.6 การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.1 การเพิม่รายได้จากการท่องเที่ยว 
4.2 การพัฒนาศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยวและกจิกรรม 
4.3 การเพิม่ศักยภาพสินค้าและบริการ 
4.4 การพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 
4.5 การพัฒนาผู้มสี่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ของจังหวัดบรุีรัมย์และแนวทำงกำรพฒันำกำรปฏบิัตริำชกำรของจังหวัดบรุีรัมย์ 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
 “เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง 
  อารยธรรมขอม” 
เป้ำประสงค์ของจังหวัด (Goals) 
 “สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งค่ัง” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues) 

1. สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. บ้านเมืองน่าอยู ่
3. การท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  สังคมเกษตรทีม่ีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.1 พัฒนาปจัจัยพื้นฐานการเกษตร 
 1.2 ส่งเสริมการเพิม่ผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ 
 1.3 สง่เสริมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  บ้านเมืองน่าอยู ่
  2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ 
  2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
  2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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  2.4 ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  การท่องเที่ยว 

3.1 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
3.2 พัฒนาเครอืข่ายการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 

วิสัยทัศนก์ำรพฒันำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสงู 

 “โคกสูงต ำบลน่ำอยู่   มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์   สร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี 
   มีหลักธรรมำภิบำล   บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจหลกักำรพัฒนำ 
1. ปรับปรงุและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมขนส่ง ให้

ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ด ี
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ าทีม่ีประสทิธิภาพ 
3. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นการ

เกษตรกรรมใหเ้ป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรในท้องถ่ิน 
5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้คงอยู่คู่ทอ้งถ่ิน

และเป็นทีส่นใจและดึงดูดนักทอ่งเที่ยว 
6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบรหิาร และการปกครองให้กับ

ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรปูแบบต่างๆ และสร้าง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต. 

7. สร้างระบบบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 

จุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพฒันำที่ยั่งยืน 
1. เพื่อใหป้ระชาชนมรีะบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งพอเพียงและทั่วถึง 
2. เพื่อใหม้ีแหล่งน้ า อุปโภค บรโิภคและการเกษตรอย่างเพยีงพอ 
3. เพื่อใหป้ระชาชน มีอาชีพ มีรายได้และมีการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
4. เพื่อใหบุ้คลากรท้องถ่ิน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5. ประชาชนตระหนักถึงการอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทอ้งถ่ิน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม คงความอุดมสมบรูณ์ 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง(พ.ศ. 2556 – 2560) 
1 ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผงัเมอืง 
2. แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการน้ าที่มปีระสิทธิภาพ 
3. แนวทางการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. แนวทางการรกัษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 
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6. แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทรัพยากรป่าไม ้
7. แนวทางการปรับปรงุประสิทธิภาพในการจัดเกบ็และก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ
ดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
2. แนวทางการพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 
3. แนวทางการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีุขภาพอนามัยที่ด ี
4. แนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
5. แนวทางการพฒันาประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของบคุลากร 
6. แนวทางการพฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอปุกรณ์ในการปฏิบัตงิาน 
7. แนวทางการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมอืง การปกครอง 

3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ นันทนำกำรและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 

1. แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้เพียงพอ 
2. แนวทางการสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ิน 
3. แนวทางการสง่เสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการสง่เสรมิภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
5. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรบัรู้ข่าวสารให้แกป่ระชาชน 

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำอำชีพ และส่งเสรมิกำรเกษตร  ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1. แนวทางการสง่เสรมิการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
2. แนวทางการสง่เสรมิการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
3. แนวทางการสง่เสรมิปรัชญาหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
4. แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

นโยบำยกำรพฒันำของคณะผูบ้รหิำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
จากสภาพปัญหาพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาและความต้องการ เพื่อ
ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวต าบลโคกสูง และเพื่อที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่ งยืน คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสงู
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมให้อยู่ในสภาพดี และขยายผิวจราจร ให้ได้
มาตรฐาน 
1.2 ก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ในการสัญจร ขนถ่ายสินค้า การท่องเที่ยว 
1.3 พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ในกิจการประปา ให้เพียงพอ สะอาด สะดวก และขยาย
เขตประปาให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้น้ าประปา 
1.5 จัดท าป้ายจราจร ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายถนน สัญญาณไฟจราจร ป้ายซอยต่างๆ 

2. ด้ำนอำชีพ 
2.1 พัฒนาและปรบัปรุงส่งเสริมอาชีพของชุมชนทุกส่วน 
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2.2 สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ่
2.3 ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวนผสมเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
2.5 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
2.6 สนับสนุนการพัฒนาการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
2.7 สนับสนุนการลดรายจ่ายในการท าการเกษตรสนบัสนุนการไถกลบฟางและใช้แรงงานสัตว์ และ
ขยายพันธ์ุสัตว์ 
2.8 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆใหม้ีความเข้มแข็ง 

3. ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1 สนับสนุนการศึกษาในท้องถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของเด็ก
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ความสนใจทางด้านกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ให้
มีความสามารถในการกีฬาและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
3.3 พัฒนาสง่เสรมิกิจกรรมของเยาวชน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
3.4 สนับสนุนเยาวชนต้นแบบ เป็นแบบอย่างของสังคมทางด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 
3.5 ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เอกลักษณ์ท้องถ่ิน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ โดยทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชนมีส่วน
ร่วม (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งประเพณี) 
3.6 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กที่เข้าเรียนมีประสิทธิภาพทุกๆ ด้าน สามารถศึกษาต่อ
สถานศึกษาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอน สร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ปกครอง และสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร 

4. ดำ้นสวัสดิกำรและสังคม 
4.1 ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน โดยเฉพาะครอบครัวที่ประสบปัญหา 
เด็กก าพร้า อนาถา ผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรมของเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์  
4.2 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือกองทุนสัจจะออมวันละบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์  
(เกิด=สวัสดิการแม่และเด็ก),(แก่=สวัสดิการนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ),(เจ็บ=สวัสดิการยามเจบ็ปว่ย),
(ตาย=สวัสดิการฌาปนกิจศพ) 
4.3 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและการสร้างขวัญก าลังใจให้กบั อปพร.อสม. เพื่อให้ปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4.4 ส่งเสริมอบรมหน่วยกู้ชีพคอยช่วยเหลือ และ อ.ส.ม. ในชุมชน ให้รู้บทบาทหน้าที่มากยิง่ข้ึน 
และคอยดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนชมรมผูสู้งอายุ และกลุม่สตรี โดยเน้นการมีกจิกรรมร่วม 

5. ด้ำนส่งเสริมสขุภำพ,บรรเทำสำธำรณภัย,ยำเสพติดภำยในชุมชน 
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5.1 สนับสนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้แนวทางการป้องกัน วิธีแก้ไขปัญหาเยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยง 
5.2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทกุชนิด ให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมสี่วนร่วมของ ประชาสมัพันธ์อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนอาสาเพื่อรกัษาความสงบและช่วยเหลือประชาชนในชุมชน 
5.4 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด การจ ากัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง ที่อยู่อาศัย ที่
สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายตามชุมชน และสถานที่พักผ่อนในชุมชน 
5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ประชนในท้องถ่ินเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
5.7 ป้องกันช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุ หรือได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปจัจบุนัและโอกำสพัฒนำในอนำคตขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลโคกสูง (SWOT) 
ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 

1. ด้านการบริหาร -มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มี ก า รจั ด โค รงส ร้ า ง ภาย ในที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

-การบริหารจัดการงานยังขาดความ
เป็นระบบ 
-สมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจ
แบบการบริหารง าน ระ เบี ยบ
กฎหมาย ของส่วนราชการน้อย 
-ระบบการตรวจสอบการบริหารงาน
ตามระเบียบ และกฎหมายไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งภาคประชาชน 
สมาชิก อบต.ฯลฯ 
-งบประมาณในการด าเ นินมีไ ม่
เพียงพอ 

2. ด้านบุคลากร -มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 

- บุ ค ล า ก ร ข า ด ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรขาดทัศนคติ การเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน 
-ปริมาณงานที่มีมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ท าให้ขาดการริเร่ิมสร้างสรรค์
และท างานเชิงรุก 

3. ด้านงบประมาณ -พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุง
แหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี 

-งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได้
ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 

4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ - มี กลุ่ มออมทรัพย์ และกองทุ น
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-มีหน่วยงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 

-ขาดการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม 
-ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ดูแล และบ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ด้านการเมือง - รั ฐ กร ะจา ยอ านา จ ให้ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นท าให้
ท้องถิ่นมีภารกิจและหน้าที่  ตาม
กฎหมายทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่
ได้ รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆท าให้การปฏิบัติงานมีความ
ใกล้ชิดต่อประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นตามไป
ด้วย 
 

-ภารกิจท่ีมากขึ้นและงบประมาณที่
ได้ รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มี
ความสมดุลกับภารกิจท่ีได้รับ 
-หน่วยงานด้านภารกิจไม่มีความ
เข้าใจสถานะและหน้าที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง มี
ความเข้าใจว่าเป็นอ านาจของตนอยู่ 
-การกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน 
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
ของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้อง
จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. ด้านเศรษฐกิจ -นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่
สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
-การสร้างความเข้มแข็งตามระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-การส่ง เสริมการผลิตสินค้าของ
ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เสริม 

-ไม่มีการส่ง เสริมการตลาดหรือ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
แพร่หลาย 
-ค่าครองชีพสูง 
-สินค้าเกษตรราคาตกต่ า 
-ไม่มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง 

3. ด้านสังคม -มีการด าเนินการหรือระบบกลุ่มของ
ประชาชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นต้น ฯลฯ 

-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก
ขึ้นทั้งในชุมชน 
-ขาดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เยาวชน 

4. ด้านรัฐบาล -มีนโยบายการส่งเสริมให้สังคมอยู่
อย่างเป็นสุข ภายใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-มีการแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
นายทุน ผู้เสียผลประโยชน์ 
- มี ต่ อ ต้ า นจ า กกลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ มี
ความคิดแตกต่าง 
-เกิดความแตกแยกความสามัคคีทั้ง
ครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงมี
การแบ่งแยกอย่างรุนแรง 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

-ด้านเมืองน่าอยู ่
-ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตและก า รบ ริ ห า ร
บ้านเมืองที่ดี 
 

-แผนงานการเคหะและชุมชน 
-แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 

กองช่าง 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษาฯ 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 

-ด้านพัฒนาการศึกษา  
การกีฬา  นันทนาการ
และสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถ่ิน 

-แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

-ด้านการพัฒนาอาชีพ  
และสง่เสรมิการเกษตร 

-แผนงานการเกษตร ส านักปลัด  
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ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 

-ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

-แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
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บญัชสีรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส ีปี่(พ.ศ.2561-2564) 

อบต.โคกสงู 

 

ยทุธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ดา้นเมอืงนา่อยู ่           

     1. 1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 100,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 4 250,000.00 

     1. 2 แผนงานงานรักษาความสงบ 10 3,435,000.00 5 1,190,000.00 5 1,190,000.00 5 1,190,000.00 25 7,005,000.00 

     1. 3 แผนงานสาธารณสขุ 9 1,230,000.00 7 990,000.00 7 990,000.00 7 990,000.00 30 4,200,000.00 

     1. 4 แผนงานเคหะและชมุชน 44 55,357,000.00 31 58,230,000.00 32 60,030,000.00 32 60,030,000.00 139 233,647,000.00 

     1. 5 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 1 100,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 4 250,000.00 

รวมทัง้สิน้ 65 60,222,000.00 45 60,510,000.00 46 62,310,000.00 46 62,310,000.00 202 245,352,000.00 

2. ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติและการบรหิาร
บา้นเมอืงทีด่ ี

          

     2. 1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 22 2,390,000.00 22 2,390,000.00 22 2,390,000.00 22 2,390,000.00 88 9,560,000.00 

     2. 2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 12 10,680,000.00 12 10,680,000.00 12 10,680,000.00 12 10,680,000.00 48 42,720,000.00 

รวมทัง้สิน้ 34 13,070,000.00 34 13,070,000.00 34 13,070,000.00 34 13,070,000.00 136 52,280,000.00 

3. ดา้นการพฒันาการศกึษา การกฬีา นนัทนาการ
และสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม ประเพณทีอ้งถิน่ 

          

     3. 1 แผนงานการศกึษา 14 5,210,000.00 14 5,180,000.00 14 5,200,000.00 14 5,220,000.00 56 20,810,000.00 

     3. 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 685,000.00 11 685,000.00 11 685,000.00 11 685,000.00 44 2,740,000.00 
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รวมทัง้สิน้ 25 5,895,000.00 25 5,865,000.00 25 5,885,000.00 25 5,905,000.00 100 23,550,000.00 

4. ดา้นการพฒันาอาชพีและสง่เสรมิการเกษตร           

     4. 1 แผนงานการเกษตร 7 225,000.00 7 225,000.00 7 225,000.00 7 225,000.00 28 900,000.00 

รวมทัง้สิน้ 7 225,000.00 7 225,000.00 7 225,000.00 7 225,000.00 28 900,000.00 

รวมทัง้หมด 131 79,412,000.00 111 79,670,000.00 112 81,490,000.00 112 81,510,000.00 466 322,082,000.00 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.๐๑                                                                           
แผนพฒันาส ีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

อบต.โคกสงู หนองกี ่จ.บรุรีมัย ์

 
ยุทธศาสตร ์: ดา้นเมอืงนา่อยู ่
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการจัดท าระบบขอ้มลูแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิขององคก์ร
ปกครองสว่นต าบลโคกสงู 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
จัดเกบ็รายได ้

ด าเนนิการจัดท า
ระบบขอ้มลูแผน
ทีแ่ละทะเบยีน
ทรัพยส์นิของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

100,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  เพิม่ประสทิธภิาพในการ
จัดเกบ็ภาษีตา่งๆเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 100 

อบต.มรีายไดจ้ากการจัดเกบ็
ภาษีเพิม่มากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.  โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิัติ
ตา่งๆ 

เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
พบิัต ิเชน่ อทุกภัย วาตภัย 
อัคคภียั ฯลฯ 

เตรยีมความ
พรอ้มในการ
ชว่ยเหลอืดา้น
ภัยพบิัตติา่งๆ 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 100 
ไดรั้บความชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ประชาชนทีป่ระสบเหตภุัย
พบิัตไิดรั้บการชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

3.  โครงการเพิม่ศักยภาพในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหาภัยพบิัต ิ

เพือ่เพิม่ศักยภาพใหแ้ก่
บคุลากรในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาภัยพบิัตติา่งๆ 

จัดอบรม 
บคุลากร 
เจา้หนา้ทีต่าม
โครงการฯ 

50,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 100 
ไดรั้บความชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ประชาชนทีป่ระสบเหตภุัย
พบิัตไิดรั้บการชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4.  โครงการ 7 วันปลอดภัยไรอ้บุัตเิหต ุ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
และลดอบุัตเิหต ุ

ตัง้จดุตรวจ/
หน่วยเฝ้าระวัง
การเกดิอบุัตเิหตุ
ทางถนนในชว่ง
เทศกาล 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 100 
ไดรั้บความชว่ยเหลอืได ้
ทันทว่งท ี

เกดิความปลอดภัยและลด
อบุัตเิหตใุนชว่งเทศกาล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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5.  โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคก
สงู 

เพือ่ใหม้ ีอปพร. ปฏบิัติ
หนา้ที ่ในต าบลโคกสงู  

จัดอบรม อปพร.
ในต าบล 

100,000.00           ต าบลโคกสงูม ีอปพร.ครบ
รอ้ยละ2ตามหนังสอืส่ังการ 

การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพและครบตาม
เกณฑ ์

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

6.  โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
อบต.โคกสงู 

เพือ่ทบทวนและเพิม่
ศักยภาพในการท างานของ 
อปพร.ในต าบล 

จัดฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.
ในต าบล 

50,000.00           การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 70 

การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7.  โครงการจัดตัง้ศนูยป์ฏบิัตกิารวทิยุ
สือ่สาร อบต.โคกสงู 

เพือ่เป็นศนูยร์วมในการ
ปฏบิัตงิาน 

ด าเนนิการจัดตัง้
ศนูยป์ฏบิัตกิาร
วทิยสุือ่สาร 
อบต.โคกสงู 

40,000.00           การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 80 

การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

8.  โครงการฝึกอบรมการใชแ้ละการ
สือ่สารวทิยสุือ่สาร 

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ท างานของ อปพร.ใน
ต าบล  

จัดฝึกอบรม อป
พร.ในต าบล 

15,000.00           การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 80 

การท างานของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

9.  โครงการรณรงคส์รา้งจติส านกึ
ใหก้ับประชาชนในการก าจัดขยะ 

เพือ่ใหป้ระชาชนก าจัด
ขยะอยา่งถกูวธิีและถกู
สขุลักษณะ 

จัดโครงการ
รณรงคส์รา้ง
จติส านกึใหก้ับ
ประชาชนใน
การก าจัดขยะ 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 20 มี
ความรูเ้รือ่งการก าจัดขยะ
ทีถ่กูวธิ ี

ปรมิาณขยะมลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

10.  โครงการธนาคารขยะ เพือ่มสีถานทีก่ าจัดขยะ
อยา่งถกูวธิ ี

กอ่สรา้ง/จัดหา
สถานทีก่อ่ตัง้
ธนาคารขยะ  

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  จ านวนขยะมลูฝอยใน
ต าบลลดลงรอ้ยละ 10 

มกีารก าจัดขยะอยา่งถกู
วธิ ี

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 
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11.  โครงการจัดท า/จัดหาทีก่ าจัด
ขยะ 

เพือ่ใหม้สีถานทีก่ าจัด
ขยะอยา่งถกูวธิ ี

กอ่สรา้ง/จัดตัง้
ธนาคารขยะ 
จัดหาสถานที่
ทิง้ขยะที่
เหมาะสม 

300,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ปรมิาณขยะในต าบล
ลดลง 50% 

ปรมิาณขยะมลูฝอยใน
ต าบลลดลง 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

12.  โครงการปฏบิัตงิานดา้น
การแพทยฉุ์กเฉินและกูภ้ัย อบต.
โคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความชว่ยเหลอืดา้น
การแพทยไ์ดทั้นทว่งท ี

จา้งเหมาบรกิาร
ในการ
ปฏบิัตงิานดา้น
การแพทย์
ฉุกเฉินและ
กูภ้ยั 

400,000.00  400,000.00  400,000.00  400,000.00  ผูป่้วยฉุกเฉินในต าบลรอ้ย
ละ 90 ไดรั้บการ
ชว่ยเหลอืไดทั้นทว่งท ี

ประชาชนไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืดา้นการแพทย์
ไดทั้นทว่งท ี

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

13.  โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ระบาด 

เพือ่ป้องกันและควบคมุ
โรคระบาดในพืน้ที ่

จัดซือ้
เวชภัณฑ/์จัด
กจิกรรมควบคมุ
และป้องกันโรค
ระบาด 

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 90 
ปลอดภัยจากโรคระบาด 

ประชาชนในพืน้ที่
ปลอดภัยจากโรคระบาด 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

14.  โครงการรณรงคล์ด ละ เลกิยา
เสพตดิทกุชนดิ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้
ในเรือ่งโทษและผลเสยี
ของยาเสพตดิ 

จัดกจิกรรม
รณรงคล์ด ละ 
เลกิยาเสพตดิ
ทกุชนดิ 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  ประชาชนในต าบล รอ้ย
ละ 60 ลด ละ และเลกิยา
เสพตดิ 

ประชาชนมคีวามรูใ้นเรือ่ง
โทษและผลเสยีของยา
เสพตดิมากขึน้ 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

15.  โครงการจัดซือ้วัสดวุทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้
น ้ายาพน่หมอกควันและ
ทรายอะเบท วัคซนี
ป้องกัน โรคพษิสนัุขบา้ 
รวมถงึวัสดอุปุกรณต์า่งๆ 
ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
วทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย ์

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทยเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 
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16.  โครงการประกวดหมูบ่า้นรว่มใจ
ไรข้ยะตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เพือ่สรา้งความสามัคค ี
รว่มใจใหก้ับคนในต าบล
ในการจัดการขยะ 

จัดด าเนนิ
โครงการ
ประกวดหมูบ่า้น
รว่มใจไรข้ยะ
ตามปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

30,000.00           ขยะในต าบลลดลงรอ้ยละ 
60 

สรา้งความสามัคครีว่มใจ
ใหก้ับคนในต าบลในการ
จัดการขยะ 

สว่นสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม, สว่น
สาธารณสขุ, กอง
สาธารณสขุ, กอง
สง่เสรมิคณุภาพชวีติ,
กองการแพทย ์, 
ส านักสาธารณสขุ 

17.  โครงการบรกิารจัดการขยะพษิ
ต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการ
ขยะพษิต าบลโคกสงูใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

ด าเนนิงานตาม
โครงการบรหิาร
จัดการขยะพษิ
ต าบลโคกสงู 

10,000.00           ขยะพษิในต าบลลดลง
รอ้ยละ 70 

การบรหิารจัดการขยะพษิ
ต าบลโคกสงูมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

18.  โครงการกอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงคใ์นหมบูา้นภายใน
ต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานที่
ประกอบกจิกรรมรว่มกัน 

กอ่สรา้งศาลา
อเนกประสงค์
ตามแบบที่
ก าหนด 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ประชาชนรอ้ยละ 5 มี
สถานทปีระกอบกจิกรรม 

ประชาชนมสีถานที่
ประกอบกจิกรรมรว่มกัน 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

19.  โครงการจัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง เพือ่จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง
ตา่งๆ เชน่ ปนูซเีมนต ์
ทรายหนิ ตะป ูน็อต ไมอ้ัด 
ส ีฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
กอ่สรา้ง 

70,000.00  70,000.00  70,000.00  70,000.00  การท างานมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 90 

มวัีสดกุอ่สรา้งเพยีงพอแก่
การใชง้าน 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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20.  โครงการกอ่สรา้ง/ตดิตัง้/
ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะหมูท่ี ่
1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิจากการสัญจรใน
เวลากลางคนื 

ตดิตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะตาม
แบบทีก่ าหนด 

2,000,000.00  2,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00  ประชาชนผูสั้ญจร รอ้ยละ 
80 ไดรั้บความสะดวก 
และปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความสะดวกในการ
สัญจร ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

21.  โครงการกอ่สรา้ง/ซอ่มแซมถนน
ลกูรังหมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดใ้ช ้

เสน้ทางในการสัญจร
สะดวกปลอดภยั 

กอ่สรา้ง/
ซอ่มแซมถนน
ลกูรังตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

1,000,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

22.  โครงการกอ่สรา้ง/ซอ่มแซมถนน 
คสล.หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้ง/
ซอ่มแซมถนน 
คสล.ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

1,000,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

23.  โครงการกอ่สรา้ง/ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดใ้ชเ้สน้ทางในการ
สัญจรสะดวกปลอดภัย 

กอ่สรา้ง/
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

1,000,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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24.  โครงการกอ่สรา้ง/ปรับปรงุระบบ
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าใช ้

อยา่งเพยีงพอ 
กอ่สรา้ง/
ปรับปรงุระบบ
ประปา ตามแบบ
ทีก่ าหนด 

800,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ครัวเรอืนรอ้ยละ 100 มี
น ้าใชเ้พยีงพอ 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

25.  โครงการเปลีย่นทอ่เมนประปา 
หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
มนี ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

เปลีย่นทอ่เมน
ประปาภายใน
หมูบ่า้นตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

800,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 มี
น ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

26.  โครงกอ่สรา้งระบบผลติน ้าประปา
ดว้ยพลังงานแสงอาทติย ์ภายใน
พืน้ที ่อบต.โคกสงู 

เพือ่ใหม้แีหลง่น ้าใชใ้น
การอปุโภคบรโิภค
เพยีงพอในพืน้ที ่อบต.
โคกสงู 

กอ่สรา้งระบบ
ผลติน ้าประปา
ดว้ยพลังงาน
แสงอาทติยต์าม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

500,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  รอ้ยละ100 ภายใน อยต.
มนี ้าใชเ้พยีงพอ 

ภายใน อยต.มนี ้าใช ้

เพยีงพอ 
สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

27.  โครงการปรับปรงุพืน้ทีส่าธารณะ
ภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ปรับปรงุพืน้ที่
สาธารณะใหเ้กดิประโยชน์
แกป่ระชาชนเชน่ เป็นสวน
สขุภาพ สนามกฬีา ฯลฯ 

ปรับปรงุพืน้ที่
สาธารณะใน
ต าบล 

250,000.00  250,000.00  250,000.00  250,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 10 
ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บประโยชน์
จากการท ากจิกรรมตา่งๆ
ในพืน้ทีส่าธารณะ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

28.  โครงการขดุลอกสระน ้าสาธารณะ
ภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
มแีหลง่น ้าใชเ้พยีงพอ 

ขดุลอกสระน ้า
ตามแบบที่
ก าหนด 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 มี
น ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอในฤดแูลง้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
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กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

29.  โครงการขดุลอกคลองสง่น ้า
ภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าใช ้

ในการเกษตรอยา่งท่ัวถงึ 
ขดุลอกคลองสง่
น ้า ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 10 มี
น ้าเพยีงพอแกก่ารเกษตร 

ประชาชนมนี ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่งท่ัวถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

30.  โครงการขดุเจาะ/ซอ่มแซมบอ่
บาดาลภายในต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหป้ระชาชนมแีหลง่
น ้าเพิม่มากขึน้ 

ขดุเจาะ/
ซอ่มแซมบอ่
บาดาลตามแบบ
ที ่อบต.ก าหนด 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 100 มี
น ้าใชอ้ยา่งเพยีงพอใน
ฤดแูลง้ 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอในฤดแูลง้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

31.  โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า
จากบา้นแมพ่ลูงสระหนองแปลน 

เพือ่ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่มขังในพืน้ที ่

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้าทีไ่ด ้
มาตรฐานตาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ระบายน ้าไดร้วดเร็วรอ้ย
ละ 5 

สามารถระบายน ้าได ้
รวดเร็ว น ้าไมท่ว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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32.  โครงการกอ่สรา้งถนน คลส.เขา้
สนามกฬีากลางต าบลโคกสงู 
พรอ้มวางทอ่ระบายน ้า 

เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรได ้
สะดวกและปลอดภยั 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

500,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชนรอ้ยละ 100 
สัญจรสะดวกขึน้ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

33.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเขา้
สนามกฬีากลางต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอภายในสนามกฬีา
ในการท ากจิกรรมตา่งๆ
ของประชาชนภายใน
ต าบล 

ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
ตามแแบบที่
ก าหนด 

500,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  รอ้ยละ 100 ของ
ประชาชนทีท่ ากจิกรรม
ภายในสนามกฬีามไีฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพยีงพอ 

มไีฟฟ้าใชอ้ยา่งท่ัวถงึ สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

34.  โครงการปรับปรงุภมูทัิศนบ์รเิวณ
รอบสระน ้าสาธารณะในต าบลโคก
สงู 

เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์
บรเิวณรอบสระน ้าใหเ้ป็น
แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจ 

ปรับปรงุดแูล
รักษาภมูทัิศน ์
สิง่แวดลอ้มที่
สาธารณะ 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  พืน้ทีส่าธารณะ รอ้ยละ 
10 เป็นสถานทีพ่กัผอ่น
ของประชาชนในต าบล 

ประชาชนมสีถานที่
พักผอ่นเพิม่ขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

35.  โครงการกอ่สรา้ง/ตดิตัง้/
ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
พลังงานแสงอาทติย ์หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิ 

ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งพลังงาน
แสงอาทติย ์
ตามแบบที่
ก าหนด 

1,000,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  ประชาชนผูสั้ญจร รอ้ยละ 
80 ไดรั้บความสะดวก 
และปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความสะดวกในการ
สัญจร ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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36.  โครงการขดุลอกคลองใตห้นอง
ใหญบ่า้นคขูาด หมูท่ี ่2 ถงึบา้น
สระตะเคยีน หมูท่ี ่7 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าใช ้

ในการเกษตรอยา่งท่ัวถงึ 
ขดุลอกคลองสง่
น ้า ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 10 มี
น ้าเพยีงพอแกก่ารเกษตร 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอในฤดแูลง้ และ
เพยีงพอในการท า
การเกษตร 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

37.  โครงการวางทอ่สง่น ้าจากหนอง
ใหญ่ถงึหนองบก บา้นโนน
สมบรูณ ์หมูท่ี ่5 

เพือ่ใหม้รีะบบสง่น ้าทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

วางทอ่สง่น ้า
ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  มรีะบบสง่น ้าทีไ่ด ้
มาตรฐาน รอ้ยละ50  

มรีะบบสง่น ้าทีม่ปีระสทิธิ
ภาพากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

38.  โครงการตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่ง
พลังงานแสงอาทติย ์บา้นโคกสงู 
หมูท่1ี  

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิ 

ตดิตัง้โคมไฟ
สอ่งสวา่ง
พลังงาน
แสงอาทติย์
พรอ้มอปุกรณ์
ตดิตัง้จ านวน 4 
ตน้ ตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

216,000.00           ประชาชนผูสั้ญจรรอ้ยละ 
80 ไดรั้บความสะดวก 
และปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความสะดวกในการ
สัญจร ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

39.  โครงการตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่ง
พลังงานแสงอาทติย ์บา้นคขูาด 
หมูท่2ี  

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิ 

ตดิตัง้โคมไฟ
สอ่งสวา่ง
พลังงาน
แสงอาทติย์
พรอ้มอปุกรณ์
ตดิตัง้จ านวน 3 
ตน้ ตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

162,000.00           ประชาชนผสัูญจร รอ้ยละ 
80 ไดรั้บความสะดวก 
และปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความสะดวกในการ
สัญจร ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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40.  โครงการตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่ง
พลังงานแสงอาทติย ์บา้นโนน
สมบรูณ ์หมูท่5ี  

เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยส์นิ 

ตดิตัง้โคมไฟ
สอ่งสวา่ง
พลังงาน
แสงอาทติย์
พรอ้มอปุกรณ์
ตดิตัง้จ านวน 4 
ตน้ ตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

216,000.00           ประชาชนผสัูญจร รอ้ยละ 
80 ไดรั้บความสะดวก 
และปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 

เกดิความสะดวกในการ
สัญจร ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

41.  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.บา้น
โคกสงู หมูท่ี ่1 จดุเริม่ตน้ทีด่นิ
นายสวุรรณ สนิสพุรรณ ์จดุสิน้สดุ
ศาลาอเนกประสงคป์ระจ าหมูบ่า้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 
เมตร คดิเป็น
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
280 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลกูรัง
ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร ทัง้
สองขา้งพรอ้ม
ปรับเกลีย่
ตกแตง่เรยีบรอ้ย 
วางทอ่ระบายน ้า
คอนกรตี ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 1 จดุ 
รวม 6 ทอ่น 
พรอ้มยาแนว
รอยตอ่ทอ่
เรยีบรอ้ย ตดิตัง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

149,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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42.  โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.บา้นคู
ขาด หมูท่ี ่2-ชว่งที ่๑ จดุเริม่ตน้
ทีบ่า้นนายสวุรรณด ีกองเงนินอก
จดุสิน้สดุทีด่นินายสคุนณ ์อว่มไธ
สง-ชว่งที ่๒ จดุเริม่ตน้ทีบ่า้นนาย
สวาส ทศมาศ จดุสิน้สดุลานตาก
ขา้วประจ าหมูบ่า้น  

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. -ชว่งที ่1 
ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 57 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
คดิเป็นพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่143 
ตารางเมตร -
ชว่งที ่2 ขนาด
ผวิจราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 
เมตร คดิเป็น
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
800 ตารางเมตร 
วางทอ่ระบายน ้า 
ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 1 จดุ 
รวม 5 ทอ่น 
พรอ้มยาแนว
รอยตอ่ทอ่
เรยีบรอ้ย ตดิตัง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

479,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

43.  โครงการกอ่สา้งถนน คสล.บา้น
สะเดาหวาน หมูท่ี ่4 จดุเริม่ตน้
ทีด่นินางสาวผอบทอง ศรสีขุ 
จดุสิน้สดุทีด่นินายสมชาย ชอบ
ดว้ยไถ 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 227 
เมตร หนา 0.15 
เมตร คดิเป็น
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
908 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลกูรัง
ไหลท่างขา้งละ 

478,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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0.50 เมตร ทัง้
สองขา้งพรอ้ม
ปรับเกลีย่
ตกแตง่เรยีบรอ้ย
วางทอ่ระบายน ้า
คอนกรตี ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 1 จดุ 
รวม 6 ทอ่น 
พรอ้มยาแนว
รอยตอ่ทอ่
เรยีบรอ้ย ตดิตัง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

44.  โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้น
โนนสมบรูณ ์หมูท่ี ่5 จดุเริม่ตน้
ทีด่นินายค าหัด เสอืแกว้ 
จดุสิน้สดุเชือ่มถนนบา้นโนน
สมบรูณ ์- บา้นหนองเต็ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4 
เมตร ยาว 138 
เมตร หนา 0.15 
เมตร คดิเป็น
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
552 ตารางเมตร 
พรอ้มลงลกูรัง
ไหลท่างขา้งละ 
0.50 เมตร ทัง้
สองขา้งพรอ้ม
ปรับเกลีย่
ตกแตง่เรยีบรอ้ย 
วางทอ่ระบายน ้า
คอนกรตี ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 1 จดุ 
รวม 6 ทอ่น 
พรอ้มยาแนว
รอยตอ่ทอ่

292,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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เรยีบรอ้ย ตดิตง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

45.  โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้น
หนองนกเขา หมูท่ี ่8 จดุเริม่ตน้
ทีด่นินายธีระชัย มาศร ีจดุสิน้สดุ
ทีด่นินายประหยัด สอนไธสง 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 3 
เมตร ยาว 325 
เมตร หนา 0.15 
เมตร คดิเป็น
พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
975 ตารางเมตร 
ตดิตัง้ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

500,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 90 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

46.  โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้นคู
ขาด หมูท่ี ่2 จดุเริม่ตน้ถนนหลวง
ชนบทหมายเลข 4019 จดุสิน้สดุ
ทีด่นินายสังวาล นพพทัิกษ์ 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังขนาดผวิ
จราจรลกูรัง
ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร คดิ
เป็นปรมิาณ
ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 
240 ลกูบาศก์
เมตร พรอ้มปรับ
เกลีย่ตกแตง่
เรยีบรอ้ย 

46,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

47.  โครงการกอ่สรา้งถนนลกูรังบา้น
โนนสมบรูณ ์หมูท่ี ่5 จดุเริม่ตน้
ระบบประปาผวิดนิทศิตะวันออก
สระหนองบก จดุสิน้สดุทศิ
ตะวันตกสระหนองบก 

เพือ่ใหป้ระชาชนในต าบล
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังขนาดผวิ
จราจรลกูรัง
ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 390 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร คดิ
เป็นปรมิาณ
ลกูรังไมน่อ้ยกวา่ 

60,000.00           ประชาชน รอ้ยละ 80 
ไดรั้บการสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรมากขึน้ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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312 ลกูบาศก์
เมตร พรอ้มปรับ
เกลีย่ตกแตง่
เรยีบรอ้ย 

48.  โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้ารปู
ตัวว ีบา้นหนองหวา้ หมูท่ี ่6 ชว่ง
ที ่1 จดุเริม่ตน้ทีด่นินางพสิมัย 
พันธส์วัสดิ ์จดุสิน้สดุ สระหนอง
แปน ชว่งที ่2 จดุเริม่ตน้ทีด่นินาย
ช ูไชยบ ารงุ จดุสิน้สดุทีด่นินาย
สนธยา หอมวัน 

เพือ่ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาน ้าทว่มขังในพืน้ที ่

กอ่สรา้งราง
ระบายน ้ารปูตัวว ี
ชว่งที ่1 ขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
ลกึ 0.30 เมตร 
วางทอ่ระบายน ้า
คอนกรตีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 6 ทอ่น 
พรอ้มยาแนวตอ่
ทอ่เรยีบรอ้ย 
ชว่งที ่2 ขนาด
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 165 เมตร 
ลกึ 0.30 เมตร 
วางทอ่ระบายน ้า
คอนกรตีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 40 ทอ่น 
พรอ้มยาแนว
รอยตอ่ทอ่
เรยีบรอ้ย ตดิตัง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 
 
 
 

211,000.00           ระบายน ้าไดร้วดเร็วรอ้ย
ละ 5 

สามารถระบายน ้าได ้
รวดเร็ว น ้าไมท่ว่มขังใน
พืน้ที ่

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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49.  โครงการขดุลอกคลองสง่น ้า
จดุเริม่ตน้จากทีด่นินางหนูพร 
แคนดา จดุสิน้สดุถนนลกูรังสาย
ทางบา้นสระตะเคยีนเชือ่มบา้น
สระขาม ต าบลเมอืงไผ ่ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าใช ้

ในการเกษตรอยา่งท่ัวถงึ 
ขดุลอกคลองสง่
น ้า สภาพเดมิ 
คลองสง่น ้าเดมิ
กวา้ง 13 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
ลกึเฉลีย่ 3 เมตร 
ด าเนนิงานใหม ่
ขดุลอกพรอ้มขน
ดนิทิง้ขนาด
กวา้ง 15 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
ลกึเพิม่ 2 เมตร 
รวมลกึ 5 เมตร 
ปรมิาณดนิขดุ 
6,850 ลกูบาศก์
เมตร พรอ้มปรับ
เกลีย่ตกแตง่
พืน้ทีด่ าเนนิการ
เรยีบรอ้ย วางทอ่
คอนกรตีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.30 เมตร 
จ านวน 9 จดุๆละ 
9 ทอ่น รวม 81 
ทอ่น พรอ้มยา
แนวรอยตอ่ทอ่
เรยีบรอ้ย ตดิตัง้
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 
1 ป้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

368,000.00           ประชาชนรอ้ยละ 10 มนี ้า
เพยีงพอแกก่ารเกษตร 

ประชาชนมนี ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอในฤดแูลง้ และ
เพยีงในการท าการเกษตร 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

50.  โครงการจัดท าป้ายหมูบ่า้น/ป้ายบอก
เสน้ทาง/ป้ายบอกอาณาเขต 

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจร 

จัดท าป้าย
หมูบ่า้น/ป้ายบอก
เสน้ทาง/ป้าย
บอกอาณาเขต 

100,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  ผูสั้ญจรรอ้ยละ 80 ไดรั้บ
ความสะดวกและรูเ้สน้ทาง
ในการเดนิทาง 

ประชาชนผูสั้ญจร รูเ้สน้ทาง
และไดรั้บความสะดวกใน
การเดนิทาง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

51.  โครงการสง่เสรมิการปลกูป่าใน
ชมุชน 

เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าในชมุชน
และสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประชาชน 

ปลกูป่าชมุชน
ในพื่น้ที่
หมูบ่า้น/ชมุชน
ในต าบลโคก
สงู 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  พืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้ จ านวนป่าไมเ้พิม่มากขึน้ ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

52.  โครงการปรับปรงุอาคารเกบ็พัสด ุ เพือ่ปรับปรงุอาคารเก็บ
พัสดใุหเ้หมาะสมพรอ้มใช ้

งาน 

ปรับปรงุอาคาร
เกบ็พัสดตุาม
แบบที ่อบต.
ก าหนด 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  มสีถานทีใ่หบ้รกิาร
ประชาชน 

มพีืน่ทีใ่ชส้อยไวส้ าหรับ
บรกิารประชาชน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

53.  โครงการสง่เสรมิกจิกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ใจ
และตระหนักถงึ
ความส าคัญของวันส าคัญ
ของชาต ิ

ประชาชนใน
ต าบล 

40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  รอ้ยละ80 ของความพงึ
พอใจ 

ประชาชนเขา้ใจและ
ตระหนักถงึความส าคัญ
ของวันส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

54.  โครงการสง่เสรมิพัฒนา
ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 

เพือ่เป็นการท างานรว่มกนั
ระหวา่งผูบ้รหิาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต. 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้
และใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนเกีย่วกบั
ประชาธปิไตย 

จัดกจิกรรมตาม
โครงการ
สง่เสรมิพฒันา
ประชาธปิไตย
และการ
เลอืกตัง้ 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกับระบอบ
ประชาธปิไตย 

ประชาชนในต าบลตืน่ตัว 
น าไปสูก่ารพัฒนา
ประชาธปิไตยอยา่งยั่งยนื 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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55.  โครงการปกป้องสถาบนัส าคัญ
ของชาต ิ

เพือ่ใหป้ระชาชนส านกึรัก
และปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

จัดโครงการ
สง่เสรมิ
กจิกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

15,000.00  15,000.00  15,000.00  15,000.00  รอ้ยละความส าเร็จของ
โครงการ 

ประชาชนเขา้ใจและ
ตระหนักถงึความส าคัญวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

56.  โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ตามหลักธรร
มาภบิาล 

เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่น
รว่ม/รับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของชมุชน 

จัดเวที
ประชาคม
ต าบลโคกสงู 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  รอ้ยละ 60 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ประชาชนมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่มากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

57.  โครงการองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลเคลือ่นทีพ่บประชาชน 

เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน 

ประชาชนมี
สว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  รอ้ยละ 50 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่ม 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกในการตดิตอ่
ราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

58.  โครงการสนับสนุนเวทปีระชาคม
ปรับปรงุทบทวนแผนชมุชนและ
บรูณาการแผน 

เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดเวทปีระชมุ
ประชาคม
ทบทวนแผน
ชมุชน/แผน
ต าบล 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  รอ้ยละ 50 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ประชาชนใหค้วามส าคัญ
ในการมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่มากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

59.  โครงการจัดฝึกอบรมคณุธรรม 
จรยิธรรมบคุลากรทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหบ้คุลากรใน อบต.
ทกุคนไดพ้ัฒนาดา้นจติใจ 
เสรมิสรา้งคณุธรรมและ
จรยิธรรม 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  รอ้ยละ 60 ในการ
เสรมิสรา้งคณุธรรม
จรยิธรรมของบคุลากร 

บคุลากรใน อบต.มี
คณุธรรม จรยิธรรมในการ
ปฏบิัตงิานมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

60.  โครงการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติภาครัฐ 

เพือ่สรา้งจติส านกึในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทจุรติในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

ประชาชนมี
สว่นรว่มในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  รอ้ยละ 60 ในความพงึ
พอใจในการไดรับบรกิาร
จากประชาชน 

การท างานมคีวามโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

61.  โครงการฝึกอบรมศกึษาดงูาน
ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูน้ าชมุชนฯลฯ 

เพือ่พัฒนาศักยภาพของ
บคุลากร อบต. ผูน้ า
ชมุชน ฯลฯ 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

300,000.00  300,000.00  300,000.00  300,000.00  รอ้ยละ 60 ความส าเร็จ
ของโครงการ 

บคุลากรและผูน้ าทอ้งถิน่
มศัีกยภาพมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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62.  โครงการจัดซือ้วัสดสุ านักงาน เพือ่จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 
ทีใ่ชใ้นส านักงาน เชน่
กระดาษ ปากกา ดนิสอ 
แฟ้ม ธงเทดิพระเกยีรต ิ
ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
ส านักงาน 

1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00  1,000,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดสุ านักงานเพยีงพอ
แกก่ารใชง้าน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

63.  โครงการจัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดุ
ไฟฟ้าและวทิยเุชน่ 
หลอดไฟ สปอรต์ไลท ์บัล
ลาส ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
ไฟฟ้าและวทิย ุ

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดไุฟฟ้าและวทิยุ
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

64.  โครงการจัดซือ้วัสดงุานบา้นงาน
ครัว 

เพือ่จา่ยเป็นคา่สิง่ของ 
เครือ่งใชต้า่งๆเกีย่วกบั
งานบา้นงานครัว เชน่
แปรง ไมก้วาด ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดงุาน
บา้นงานครัว 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดงุานบา้นงานครัว
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

65.  โครงการจัดซือ้วัสดยุานพาหนะ
และขนสง่ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่
ตา่งๆ เชน่ แบตเตอรรี ่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง่ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดยุานพาหนะและ
ขนสง่เพยีงพอแกก่ารใช ้

งาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

66.  โครงการจัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิ
และหลอ่ลืน่ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดุ
เชือ้เพลงิและ
น ้ามันหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน
ดเีซล น ้ามันเบนซนิ 
น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
เชือ้เพลงิและ
หลอ่ลืน่ 

300,000.00  300,000.00  300,000.00  300,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดเุชือ้เพลงิและหลอ่
ลืน่เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

67.  โครงการจัดซือ้วัสดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

เพือ่จัดซือ้วัสดโุฆษณา
และเผยแพรท่ีใ่ชใ้นการ
ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่
ผลงานของ อบต.โคกสงู 
รวมทัง้ หนังสอืพมิพ ์
วารสาร แผน่พับ กระดาษ
เขยีนโปสเตอร ์พูก่ัน สือ่
บันทกึขอ้มลู รปูสหีรอืขาว
ด า ฯลฯ 

จัดซือ้วัสดุ
โฆษณาและ
เผยแพร ่

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดโุฆษณาและ
เผยแพรเ่พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

68.  โครงการจัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์ เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดุ
คอมพวิเตอร ์เชน่ แผน่
หรอืจานบันทกึขอ้มลู 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

จัดซือ้วัสดุ
คอมพวิเตอร ์

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดคุอมพวิเตอร์
เพยีงพอในการปฏบิัตงิาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

69.  โครงการอบรมสง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ/ผูพ้กิาร /
ผูป่้วยโรคเอดส ์

เพือ่ใหส้งูอาย/ุผูพ้กิาร/
ผูป่้วยเอดสม์คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการดแูลสขุภาพ
อนามัยของตนเองทัง้
ทางดา้นรา่งกายและจติใจ 

จัดฝึกอบรม
ผูส้งูอาย/ุผู ้
พกิาร/ผูป่้วย
โรคเอดส ์

40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  รอ้ยละ80 ของผูส้งูอาย/ุผู ้
พกิาร/ผูป่้วยโรคเอดส ์มี
คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ผูส้งูอาย/ุผูพ้กิาร/ผูป่้วย
โรคเอดส ์มคีณุภาพชวีติที่
ดขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

70.  โครงการสง่เสรมิผูส้งูอายเุขา้วัด
ปฏบิัตธิรรม 

เพือ่สง่เสรมิการปฏบิัติ
ธรรมใหแ้กผู่ส้งูอายใุน
ต าบล 

จัดฝึกอบรม
ตามโครงการฯ 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ผูส้งูอายใุนต าบล 150 คน ผูส้งูอายมุคีวามสขุ 
สขุภาพจติด ีคณุภาพชวีติ
ดขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

71.  โครงการชว่ยเหลอืซอ่มแซม/
ปรับปรงุทีอ่ยูอ่าศัยผูย้ากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้ให ้
มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

ชว่ยเลอื
ซอ่มแซม/
ปรับปรงุทีอ่ยู่
อาศัย 
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้

300,000.00  300,000.00  300,000.00  300,000.00  ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้มทีี่
พักอาศัย อยา่งนอ้ย
จ านวน 1 ครัวเรอืน 

ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร ้ใน
ต าบลมคีณุภาพชวีติ และ
มทีีพ่กัอาศัยทีด่ขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

72.  โครงการโรงเรยีนผูส้งูอาย ุ เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดม้สีว่น
รว่มในกจิกรรมดา้นตา่งๆ 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ผูส้งูอายใุนต าบล 40 คน ผูส้งูอายมุคีวามสขุ 
สขุภาพจติด ีคณุภาพชวีติ
ดขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 
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73.  โครงการสง่เสรมิพัฒนาการเด็ก
อาย ุ0-5 ปี ต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็กอาย ุ0-5 ปี
ไดรั้บการพัฒนาดา้น
สขุภาพและพัฒนาการที่
เหมาะสมกบัวัย 

จัดกจิกรรมตาม
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  เด็กแรกเกดิอาย ุ0-5 ปี 
ทกุคนในต าบล 

เด็กอาย0ุ-5 ปีมพีัฒนาการ
ดา้นสขุภาพทีเ่หมาะสม
ตามวัย 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

74.  โครงการฝึกอบรมอาชพีเพือ่
ยกระดับผลติภัณฑ ์OTOPระดับ 
1-3 ดาว 

เพือ่ยกระดับผลติภัณฑ ์
OTOP ภายในต าบล 

ผลติภัณฑ ์
OTOP ใน
ชมุชน 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ประชาชนในต าบล ยกระดับผลติภัณฑO์TOP
ในชมุชนใหด้ขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

75.  โครงการขับเคลือ่นหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง 

เพือ่พัฒนาชมุชนใหเ้ป็น
ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1 หมูบ่า้น/
ต าบล 

40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  รอ้ยละ 60 ของประชาชน
เป็นครัวเรอืนเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

76.  โครงการแอโรบคิแดนซเ์พือ่
สขุภาพ 

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพ
ทีด่ใีสใ่จสขุภาพ 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  ประชาชนในต าบล  ประชาชนใสใ่จการออก
ก าลังกายและมสีขุภาพที่
ดขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

77.  โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ความรนุแรงตอ่เด็ก สตร ีและ
บคุคลในครอบครัว 

เพือ่ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความรนุแรงตอ่เด็ก
และสตร ี

ด าเนนิการตาม
โครงการฯ 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  เด็กและสตรใีนต าบล เด็กและสตรใีนต าบลมี
ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม,  
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78.  โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูป่้วยเอดส ์

เพือ่สงเคราะหเ์งนิเบีย้ยงั
ชพีผูป่้วยเอดส ์

สงเคราะหเ์งนิ
เบีย้ยังชพี
ผูป่้วยเอดส ์

7,000,000.00  7,000,000.00  7,000,000.00  7,000,000.00  ผูส้งูอาย ุ100% ผูป่้วยเอดสม์เีงนิ
ชว่ยเหลอืคา่ครองชพี มี
คณุภาพชวีติดขีึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

79.  โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

เพือ่สงเคราะหเ์งนิเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอาย ุ

สงเคราะหเ์งนิ
เบีย้ยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

80,000.00  80,000.00  80,000.00  80,000.00  ผูส้งูอายใุนต าบล ผูส้งูอายมุเีงนิชว่ยเหลอื
คา่ครองชพี 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

80.  โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผู ้
พกิาร 

เพือ่สงเคราะหเ์งนิเบีย้ยงั
ชพีผูพ้กิาร 

สงเคราะหเ์งนิ
เบีย้ยังชพีผู ้
พกิาร 

3,000,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00  ผูพ้กิารในต าบล ผูพ้กิารมเีงนิชว่ยเหลอืคา่
ครองชพี 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, 
ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นการพฒันาการศกึษา การกฬีา นนัทนาการและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

81.  โครงการพัฒนาบคุลากรทาง
การศกึษา 

เพือ่จัดฝึกอบรมบคุลากร
ทางการศกึษาและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏบิัตงิาน 

จัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 

40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  เพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานของบคุลากร รอ้ยละ 
50 

บคุลากรมคีวามรูท้างดา้น
การศกึษาเพิม่มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  
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82.  โครงการปรับปรงุศนูย ์ICT องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลโคกสงู 

เพือ่ปรับปรงุศนูย ์ICTให ้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมศนูย ์
ICT 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  ประชาชนรอ้ยละ 2000 ได ้
รับรูข้อ้มลูขา่วสาร 

ประชาชนไดรั้บรูข้อ้มลู
ขา่วสารมากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

83.  โครงการสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เพือ่สง่เสรมิดา้นภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ไมใ่หถ้กูลมืเลอืน
และตอ่ยอดใหด้กีวา่เดมิ 

สง่เสรมิภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่
ดา้นตา่งๆ 

100,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  สง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
100% 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่คงอยูแ่ละ
ไมถ่กูลมืเลอืน 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

84.  โครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์
บคุลากรและผูน้ าทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหบ้คุลากรและผูน้ า
ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มลูขา่วสารความรู ้
ตา่งๆ ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

จัดอบรม 
บคุลากร ผูน้ า
ทอ้งถิน่เขา้รว่ม
อบรมตาม
โครงการฯ 

20,000.00  20,000.00  20,000.00  20,000.00  บคุลากร ผูน้ าทอ้งถิน่ใน
ต าบล 

บคุลากรและผูน้ าทอ้งถิน่มี
ความรูเ้กีย่วกับคอมพวิเตอร ์
สามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  
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85.  โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ เพือ่ตระหนักถงึความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชนทีเ่ป็น
ก าลังในการพฒันาประเทศ
ตอ่ไป 

จัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

70,000.00  70,000.00  70,000.00  70,000.00  เด็กรอ้ยละ 100 เขา้รว่ม
กจิกรรม/โครงการฯ 

เด็กและเยาวชนมสีว่นรว่ม
ในกจิกรรม 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

86.  โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารสถานศกึษา(ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพือ่ใหสถานศกึษาสามารถ
จัดการศกึษาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

สนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ
ในการบรหิาร
สถานศกึษา 

80,000.00  80,000.00  80,000.00  80,000.00  การบรหิารสถานศกึษา
สถานศกึษาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพรอ้ยละ 100 

เด็กไดรั้บการพัฒนาดา้น
การศกึษาอยา่งท่ัวถงึ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

87.  โครงการปรับปรงุภมูทัิศนแ์ละอาคาร
เรยีนศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่พัฒนาภมูทัิศนอ์าคาร
สถานทีใ่หส้ามารถใชอ้ยา่ง
เต็มประสทิธภิาพ 

ปรับปรงุภมูทัิศน์
และอาคารเรยีน
ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  มอีาคารสถานที ่ทีม่ี
ประสทิธภิาพพรอ้มใชง้าน 
รอ้ยละ 100 

เด็กเล็กมอีาคาร สถานทีใ่ช ้

สอยเพิม่มากขึน้ 
สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  
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88.  โครงการกอ่สรา้ง/ตอ่เตมิอาคาร
อเนกประสงคศ์นูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่กอ่สรา้ง/ตอ่เตมิอาคาร
อเนกประสงคศ์นูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก ใหเ้พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

กอ่สรา้ง/ตอ่เตมิ
อาคาร
อเนกประสงค์
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

300,000.00  300,000.00  300,000.00  300,000.00  มพีืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 100 

มอีาคารอเนกประสงคท์ี่
พรอ้มใชง้านมากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

89.  โครงการจัดหาสือ่การเรยีนรูแ้ละ
อปุกรณก์ารเรยีนการสอนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่จัดหาสือ่การเรยีนรูแ้ละ
อปุกรณก์ารเรยีนการสอนที่
มปีระสทิธภิาพ 

จัดหาสือ่การ
เรยีนรูแ้ละ
อปุกรณก์ารเรยีน
การใหก้บัศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

230,000.00  230,000.00  230,000.00  230,000.00  เด็กเล็กรอ้ยละ 100 ไดรั้บ
สือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์
การเรยีนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

มสีือ่การเรยีนรูแ้ละอปุกรณ์
การเรยีนการสอนทีพ่รอ้ม
สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

90.  โครงการจัดกจิกรรมตา่งๆในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่สง่เสรมิทักษะการ
เรยีนรูข้องเด็กเล็ก 

จัดกจิกรรมตา่งๆ
ในศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  เด็กเล็กรอ้ยละ 100 ไดรั้บ
การเรยีนรูใ้นกจิกรรมดา้น
ตา่งๆ 

เด็กเล็กมทัีกษะการเรยีนรู ้
มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

91.  โครงการจัดกจิกรรมตา่งๆในศนุย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่สง่เสรมิทักษะการ
เรยีนรูข้องเด็กเล็ก 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  เด็กเล็กรอ้ยละ 100 เขา้รว่ม
กจิกรรม 

เด็กเล็กมทัีกษะการเรยีนรู ้
มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

92.  โครงการแขง่ขันกฬีาโคกสงูเกมส ์ เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน
เลน่กฬีาและมสีขุภาพ
รา่งกายทีส่มบรูณแ์ข็งแรง 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 80 เขา้
รว่มกจิกรรม/โครงการฯ 

ประชาชนมสีขุภาพรา่งกาย
แข็งแรงมากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

93.  โครงการสง่เสรมิทมีนักกฬีาเขา้
แขง่ขันระดับอ าเภอ/จังหวัด 

เพือ่สง่เสรมิและพัฒนา
ความสามารถดา้นกฬีา ให ้
เด็กและเยาวชนในต าบลมี
การเขา้แขง่ขันในระดับที่
สงูขึน้ 

สง่เสรมิ/ 
สนับสนุนนักกฬีา
ภายในต าบล 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  เยาวชน รอ้ยละ 5 เขา้รว่ม
กจิกรรม/โครงการฯ 

สง่เสรมิเด็กและเยาวชนใน
การเขา้แขง่ขันกฬีาในระดับ
ทีส่งูขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา,  
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94.  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุ

เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดงีาม 

จักจิกรรม/
โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานตร์ดน ้า
ขอพรผูส้งูอาย ุ

80,000.00  80,000.00  80,000.00  80,000.00  รอ้ยละ 50 ของผูส้งูอายเุขา้
รว่มกจิกรรม/โครงการฯ 

ประชาชน ผูส้งูอายมุี
จติส านกึในการอนุรักษ์
ประเพณีของทอ้งถิน่มาก
ขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

95.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพือ่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดงีามของ
ทอ้งถิน่ 

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

70,000.00  70,000.00  70,000.00  70,000.00  รอ้ยละ 60 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่มตาม
โครงการ 

ประชาชน มจีติส านกึในการ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

96.  โครงการจัดงานสบืสานประเพณีบญุ
บัง้ไฟ 

เพือ่อนุรักษ์สบืสานประเพณี
ไทยใหค้งอยู ่

จัดกจิกรรม/
โครงการฯ 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  รอ้ยละ 60 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่มโครงการ 

ประชาชน มจีติส านกึในการ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  



65 
 

97.  โครงการประเพณีวันเขา้พรรษา เพือ่ใหอ้นุรักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีวัฒนธรรมใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดกจิกรรม/
โครงการงาน
ประเพณีวัน
เขา้พรรษา 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  รอ้ยละ 60 ของประชาชน
ในการมสีว่นรว่มโครงการ 

ประชาชน มจีติส านกึในการ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

98.  โครงการประเพณีบญุพระเวส เพือ่อนุรักษ์และสง่เสรมิ
ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

สง่เสรมิจัด
กจิกรรมประเพณี
บญุพระเวส 

40,000.00  40,000.00  40,000.00  40,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 60 เขา้
รว่มโครงการ 

ประชาชน มจีติส านกึในการ
อนุรักษ์ประเพณีของ
ทอ้งถิน่มากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
สง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นการพฒันาอาชพีและสง่เสรมิการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

99.  โครงการสง่เสรมิการแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตร 

เพือ่สง่เสรมิการแปรรปู
ผลผลติทางการเกษตร
ใหแ้กป่ระชาชนในต าบล
โคกสงู 

สง่เสรมิการแปร
รปูผลผลติทาง
การเกษตร 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ประชาชน รอ้ยละ 5 เขา้รว่ม
โครงการ 

ประชาชนมอีาชพี มรีายได ้
เพิม่ขึน้ 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 
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100.  โครงการอบรมปลกูผกัพันธุพ์ืน้เมอืง เพือ่ใหค้วามรูใ้นเรือ่งการ
ปลกูพชืผกัพันธุพ์ืน้เมอืงบน
พืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  ประชาชนรอ้ยละ 100 มี
ความเป็นอยูด่ขีึน้ 

ประชาชนมอีาชพี มรีายได ้
เพิม่ขึน้ 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 

101.  โครงการกอ่สรา้งศนูยบ์รกิารและ
ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบล 

เพือ่เป็นสถานทีใ่หค้วามรู ้
เทคโนโลยทีางดา้น
การเกษตรเพือ่เป็นการลด
ตน้ทนุในดา้นการผลติ 

กอ่สรา้งศนูยฯ์ 
ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  รอ้ยละ 80 ของความพงึ
พอใจในการไดรั้บบรกิาร
ของประชาชน 

ประชาชนเขา้ถงึแหลง่เรยีนรู ้
ทางดา้นการเกษตรมากขึน้ 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 

102.  โครงการสง่เสรมิการบ ารงุดนิแบบ
เกษตรอนิทรยี ์

เพือ่ปรับปรงุคณุภาพดนิ
แบบย่ังยนื ลดการใช ้

สารเคม ี

จักฝึกอบรมตาม
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  พืน้ดนิในต าบล รอ้ยละ 50 
บ ารงุดนิแบบเกษตรอนิทรยี ์

คณุภาพดนิดขีึน้ ประชาชน
ลดรายจา่ยในการซือ้ปุ๋ ยเคม ี

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 

103.  โครงการอบรมปศสัุตวอ์าสา เพือ่มปีศสัุตวอ์าสาคอยดแูล 
ใหค้ าปรกึษาดา้นปศสัุตว์
ภายในต าบล 

จัดกจิกรรม/
อบรมตาม
โครงการฯ 

65,000.00  65,000.00  65,000.00  65,000.00  รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฯไดรั้บความรูเ้พิม่
มากขึน้ 

ปศสัุตวอ์าสาประจ าต าบล
โคกสงูมคีวามรู ้มศัีกยภาพ
ในการท างานเพิม่มากขึน้ 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 

104.  โครงการสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ
และน ้าหมักชวีภาพ 

เพือ่ใหค้วามรูใ้นการผลติปุ๋ ย
หมักชวีภาพและน ้าหมัก
ชวีภาพ ลดรายจา่ยจากการ
ซือ้ปุ๋ ยเคม ี

จักฝึกอบรมตาม
โครงการสง่เสรมิ
การผลติปุ๋ ยหมัก
ชวีภาพและน ้า
หมักชวีภาพ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รว่ม
โครงการฯไดรั้บความรูเ้พิม่
มากขึน้ 

ประชาชนลดรายจา่ยจาก
การซือ้ปุ๋ ยเคมแีละผลติปุ๋ ย
ชวีภาพและน ้าหมกัชวีภาพ
ใชเ้องในครัวเรอืน 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 

105.  โครงการจัดซือ้วัสดกุารเกษตร เพือ่จัดซือ้วัสดกุารเกษตร
ใหเ้พยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้วัสดุ
การเกษตร 

10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  การท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 90 

มวัีสดกุารเกษตรเพยีงพอ
แกก่ารใชง้าน 

สว่น
สง่เสรมิ
การเกษตร 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.๐๒ 
แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

อบต.โคกสูง หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

 
ยุทธศาสตร ์: ดา้นเมอืงนา่อยู ่
แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
หนองกีด่ าเนนิโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 

อดุหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
นองกีต่าม
โครงการฯ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  อดุหนุนงบประมาณทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอหนองกีด่ าเนนิ
โครงการฯ รอ้ยละ 100 

ป้องกันและลดปัญหายาเสพ
ตดิ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี ่1-8 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ไีฟฟ้า
ใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
ตามแแบบที ่
อบต.ก าหนด 

1,200,000.00  500,000.00  500,000.00  500,000.00  รอ้ยละ 100 ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ท่ัวถงึ  

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

3.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูบา้นโคกสงู หมู่
ที ่1 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ไีฟฟ้า
ใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
จากบรเิวณทีท่ า
การ อบต.โคกสงู 
ถงึบรเิวณที ่นาย
เสน ชนะนอ้ย 
ความยาวรวม 
500 เมตร 

250,000.00           รอ้ยละ 100 ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ท่ัวถงึ  

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 
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4.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูบา้นโนนสวรรค ์
หมูท่ี ่3 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ไีฟฟ้า
ใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
จากบรเิวณประปา
ชมุชนบา้นหนอง
หัวชา้ง ถงึบรเิวณ
ทีน่ายใส ยิม้ผ ุ
ความยาวรวม 
700 เมตร 

300,000.00           รอ้ยละ 100 ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ท่ัวถงึ 

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

5.  โครงการอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
ขยายเขตไฟฟ้าบา้นหนองหวา้ หมูท่ี ่6 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้ไีฟฟ้า
ใชอ้ยา่งท่ังถงึ 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
จดุที ่1 บรเิวณ
บา้นนายทองใบ 
พะนารนิทร ์ถงึ
บรเิวณบา้นนายส ี
อปุม ีความยาว
รวม 50 เมตร จดุ
ที ่2 บรเิวณบา้น
นายนคร พดุสังข ์
ถงึบรเิวณบา้น
นางศศธิร พะนาริ
นทร ์ความยาว
รวม 150 เมตร 

100,000.00           รอ้ยละ 100 ของประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่งท่ัวถงึ 

ประชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ท่ัวถงึ  

สว่นโยธา, 
กองโยธา, 
กองชา่ง, 
กองชา่ง
สขุาภบิาล, 
กองประปา, 
ส านักชา่ง, 
ส านักการ
ชา่ง 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติและการบรหิารบา้นเมอืงทีด่ ี
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

6.  โครงการสนับสนุนศนูยข์อ้มลูขา่วสาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เพือ่สนับสนุนศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

สนับสนุนศนูย์
ขอ้มลูขา่วสาร
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  รอ้ยละ 100 สนับสนุน
โครงการศนูยข์อ้มลูขา่วสาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประชาชนไดรั้บรูข้อ้มลู
ขา่วสารมากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

7.  โครงการอดุหนุนงานรัฐพธิ ี เพือ่สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พธิีของอ าเภอหนองกี ่

อดุหนุนอ าเภอ
หนองกีด่ าเนนิ
โครงการรัฐพธิ ี

15,000.00  15,000.00  15,000.00  15,000.00  รอ้ยละ 100 สนับสนุนงานรัฐ
พธิ ี

ประชาชนตระหนักถงึ
ความส าคัญของงานรัฐพธิี
มากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านักงาน
ปลัด อบต. 
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8.  โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพี กลุม่
วสิาหกจิชมุชนในต าบล 

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชพี มี
รายไดเ้พิม่มากขึน้ 

สง่เสรมิ/สนับสนุน
กลุม่อาชพี กลุม่
วสิาหกจิชมุชนใน
ต าบล 

100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00  รอ้ยละ 50 ของกลุม่อาชพีที่
ไดรั้บการสนับสนุน 

ประชาชนมอีาชพี มรีายได ้
เพิม่ขึน้ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

9.  โครงการอดุหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

เพือ่อดุหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบรุรัีมย ์

สนับสนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
บรุรัีมย ์

10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  รอ้ยละ 100 อดุหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัดบรุรัีมย ์

ประชาชนไดรั้บประโยชนจ์าก
โครงการ 

สว่น
สวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิาร
สังคม, ส านัก
สวัสดกิาร
สังคม 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นการพฒันาการศกึษา การกฬีา นนัทนาการและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 
แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

10.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรยีนในเขตพืน้ทีต่ าบลโคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมี
โภชนาการทีด่ตีอ่รา่งกาย 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับ
เด็กนักเรยีน 

2,400,000.00  2,400,000.00  2,400,000.00  2,400,000.00  รอ้ยละ 100 ของนักเรยีนใน
ต าบลไดรั้บโภชนาการทีด่ ี

เด็กนักเรยีนไดรั้บประทาน
อาหารกลางวันทีม่คีณุคา่
ทางโภชนาการ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

11.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกสงู 

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กรับประธาน
อาหารกลางวันทีม่คีณุคา่
ทางโภชนาการ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับ
เด็กเล็กศนูย ์
อบต. 

630,000.00  640,000.00  650,000.00  660,000.00  รอ้ยละ 100 ของเด็กเล็กใน
ต าบลไดรั้บโภชนาการทีด่ ี

เด็กเล็กไดรั้บประทาน
อาหารกลางวันทีม่คีณุคา่
ทางโภชนาการ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา 
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12.  โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)
โรงเรยีนในเขตพืน้ทีต่ าบลโคกสงู
และศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมี
สขุภาพรา่งกายสมบรูณ์
แข็งแรง 

สนับสนุน
คา่อาหารเสรมิ
(นม)ใหโ้รงเรยีน
ในเขตต าบลและ
ศนูยเ์ด็กเล็ก 
อบต.โคกสงู 

1,030,000.00  1,040,000.00  1,050,000.00  1,060,000.00  รอ้ยละ 100 ของเด็ก
นักเรยีนและเด็กเล็กใน
ต าบลไดรั้บอาหารเสรมิ
(นม) 

เด็กนักเรยีนและเด็กเล็กใน
ต าบลมสีขุภาพรา่งกาย
แข็งแรงมพีัฒนาการสมวัย 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

13.  โครงการจัดหาสือ่การเรยีนรู ้
บคุลากรและอปุกรณก์ารเรยีนการ
สอนใหแ้กโ่รงเรยีนในเขตต าบลโคก
สงู 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนในต าบล
ไดรั้บสือ่การเรยีนรู ้และ
ไดรั้บการเรยีนการสอน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จัดหาสือ่การ
เรยีนรู ้บคุลากร
และอปุกรณก์าร
เรยีนการสอนฯ
ใหแ้กโ่รงเรยีน
ในเขตต าบล 

150,000.00  150,000.00  150,000.00  150,000.00  รอ้ยละ100 ของเด็กนักเรยีน
ในต าบลทีไ่ดรั้บประโยชน ์

เด็กนักเรยีนในต าบลไดรั้บ
สือ่การเรยีนการการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

สว่น
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
2561 2562 2563 2564 

14.  โครงการอดุหนุนการ
แขง่ขันกฬีากลุม่
โรงเรยีนต าบลโคกสงู 

เพือ่สง่เสรมิ
เด็กนักเรยีนให ้
มคีวามสามารถ
ดา้นกฬีา ใช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์และ
มสีขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรง 

อดุหนุน
งบประมาณ
ใหก้ลุม่
โรงเรยีนใน
เขตต าบล 

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  นักเรยีนใน
ต าบล รอ้ย
ละ100
ไดรั้บการ
สง่เสรมิ
ดา้นกฬีา  

เด็กนักเรยีนให ้
มคีวามสามารถ
ดา้นกฬีา ใช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์และ
มสีขุภาพ
รา่งกาย
แข็งแรงมากขึน้ 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, กองสง่เสรมิการศกึษาและวัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

15.  อดุหนุนโครงการจัด
งานประเพณีขึน้เขา
พนมรุง้ 

เพือ่อดุหนุนที่
ท าการปกครอง
จังหวัดบรุรัีมย์
ในการรว่ม
อนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณี 

อดุหนุนที่
ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
บรุรัีมย์
ด าเนนิงาน
ตาม
โครงการ 

10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00   รอ้ยละ 
100 
อดุหนุน
โครงการ
จัดงาน
ประเพณี
ขึน้เขา
พนมรุง้ 

สง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถิน่ 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, กองสง่เสรมิการศกึษาและวัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 

16.  อดุหนุนจังหวัดบรุรัีมย์
โครงการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมอืงบรุรัีมย์
(งานวันสถาปนาเมอืง
แปะ) 

เพือ่รว่มอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 

อดุหนุน
จังหวัด
บรุรัีมย์
ด าเนนิงาน
ตาม
โครงการ 

5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  รอ้ยละ100 
อดุหนุน
จังหวัด
บรุรัีมย์
ด าเนนิงาน
ตาม
โครงการ 

รว่มอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ใหค้ง
อยูส่บืไป 

สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, กองสง่เสรมิการศกึษาและวัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส านักการศกึษา 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

             โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ.2561-2564 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการ
เติบโตบาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 

 
แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

 

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ดา้นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
ยุทธศาสตร์กลุ่ม 

จังหวัด 

 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์
 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ.2561-2564 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สังคมเกษตรที่มีคุณภาพ 
ชีวิตทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที ่2 
บ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การท่องเที่ยว 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม
ครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและสงบ
เรียบร้อยปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านเมืองน่าอยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการคุณภาพชีวิต
และการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการพัฒนาการศึกษา  
การกีฬา นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ด้านการพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

ประชาชนมี
ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการ
คมนาคมขนส่ง
พอเพียงและ
ทั่วถึง 
 
 

แหล่งน้ า 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 
 

ประชาชน
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ท้องถิ่น 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างมี
คุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ประชาชน มี
อาชีพ มีรายได้
และมีการ
ขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ 

บุคลากรท้องถิ่น 
มีความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม คง
ความอุดม
สมบูรณ์ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

                   โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ.2561-2564 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 
 

กลยุทธ ์
 

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการผังเมือง   
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
การรักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 
และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บและก าจักขยะมูล
ฝอย 
 

การพัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน ด้านคุณภาพ
ชีวิต  พัฒนาประสิทธิภาพ
ปฎิบัติงานของบุคลากร 
ปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการเมือง 
การปกครอง 
 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและ
การขยายโอกาสทาง
การศึกษา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
และเพ่ิมโอกาสการรับรู้
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้  การ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร การส่งเสริม
ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
 

แผน
งาน 
 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 
 

แผนงาน
ป้องกัน

ฯ 
 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

แผนงา
นสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 
 

แผนงา
น

การศึก
ษา 

 

แผนงาน
การ

ศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร 
 

แผนง
าน

บริหา
รงาน

แผนงาน 
งบกลาง 
 ผลผลิต/

โครงการ 
 

 

         

 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 

 
 

 

   

 

     

 

 

 

วิสัยทัศน ์
 

“โคกสูงต าบลน่าอยู่   มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์   สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีหลักธรรมาภิบาล   บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที ่1 

ด้านเมืองน่าอยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านการคุณภาพชีวิตและ
การบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ด้านการพัฒนาการศึกษา  
การกีฬา นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ด้านการพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมการเกษตร 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

 

ประชาชนมี
ระบบ
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
การคมนาคม
ขนส่งพอเพียง
และทั่วถึง 
 

แหล่งน้ า 
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

บุคลากร
ท้องถิ่น มี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
อย่างมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

ประชาชน มี
อาชีพ มี
รายได้และมี
การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 

 

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คง
ความอุดมสมบูรณ์ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา แบบ ผ.๐๖ 

แผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 
อบต.โคกสูง หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์

 
ยุทธศาสตร ์: ดา้นเมอืงนา่อยู ่
แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที ่
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

2.  โครงการจัดงานวัน 
อปพร.แหง่ชาต ิ

เพือ่ให ้อปพร.
เกดิความรูค้วาม
เขา้ใจใน
บทบาท อ านาจ 
หนา้ที ่ทีพ่งึมตีอ่
ประชาชน ตามที่
ระเบยีบกฎหมาย
ก าหนด 

ด าเนนิงาน
ตาม
โครงการวัน 
อปพร.
แหง่ชาต ิ

0.00           การท างาน
ของ อปพร.มี
ประสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 70 

อปพร.เกดิ
ความรูค้วาม
เขา้ใจใน
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีพ่งึมตีอ่
ประชาชน ตามที่
ระเบยีบกฎหมาย
ก าหนดมากขึน้ 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร ์: ดา้นเมอืงนา่อยู ่
แผนงานการเกษตร 

ที ่
โครงการ/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการปลกูป่า
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 

เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า
ในชมุชนและ
สรา้งรายได ้
ใหก้ับประชาชน 

เพือ่เพิม่
พืน้ทีป่่าใน
ชมุชนและ
สรา้งรายได ้
ใหก้ับ
ประชาชน 

0.00           พืน้ทีป่่า
เพิม่ขึน้ 

พืน้ทีป่่าในเขต
ต าบลโคกสงู
เพิม่ขึน้ 

ส านักปลัด(แผนงาน
การเกษตร) 
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แบบ ผ.๐๘ 

บญัชคีรุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ส ีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  อบต.โคกสงู 

ที ่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและเวลาทีผ่า่นมา 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลกั 

------ 
 

2561 

------
--

2562 

------
--

2563 

------
--

2564 

1
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพรเ่พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA -ขนาด 3,000 
ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง 

33,000
.00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

2
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 18.5 นิว้)  

16,000
.00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

3
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนสง่ 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑย์านพาหนะ
และขนสง่ใหเ้พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้รถสว่นกลาง รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,000 ซซี ีขับเคลือ่น 2 ลอ้ -แบบดับเบิล้
แคบ จ านวน 1 คัน 

722,00
0.00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

4
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอแก่
การใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifuncion ชนดิเลเซอร/์ชนดิLEDขาวด า 
จ านวน 1 เครือ่ง 

9,600.
00 

0.00 0.00 0.00 สว่นการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

5
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิLEDขาวด า(18หนา้/นาท)ี 
จ านวน 1 เครือ่ง 

3,300.
00 

0.00 0.00 0.00 สว่นการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

6
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพรเ่พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 นิว้ 
จ านวน 1 จอ 

10,400
.00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

7
. 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท่ัวไป 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้) จ านวน 1 เครือ่ง 

22,000
.00 

0.00 0.00 0.00 สว่นการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 

8
. 

แผนงานงาน
รักษาความ
สงบ 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิLEDขาวด า(18หนา้/นาท)ี 
จ านวน 1 เครือ่ง 

3,300.
00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

9
. 
แผนงาน
การเกษตร 

ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑส์ านักงาน
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้ตูเ้หล็ก 4 ลิน้ชัก จ านวน 1 หลัง -ขนาด 4 ลิน้ชัก(มอก.) 
1)มหีลูิน้ชกั 2)คณุสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

7,900.
00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
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1
0
. 

แผนงาน
การศกึษา 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 18.5 นิว้) จ านวน 1 เครือ่ง 

16,000
.00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นการศกึษา, กองการศกึษา, กองสง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศกึษา 

1
1
. 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิLEDขาวด า(18หนา้/นาท)ี 
จ านวน 1 เครือ่ง 

3,300.
00 

0.00 0.00 0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1
2
. 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงาน
ใหเ้พยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้ตูเ้หล็ก 4 ลิน้ชัก จ านวน 1 หลัง -ขนาด 4 ลิน้ชัก(มอก.) 
1)มหีลูิน้ชกั 2)คณุสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

7,900.
00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นสวัสดกิารสังคม, กองสวัสดกิารสังคม, ส านัก
สวัสดกิารสังคม 

1
3
. 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑส์ านักงาน
ใหเ้พยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท -
ขนาด 79*159*74 ซม.  

14,000
.00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นสวัสดกิารสังคม, กองสวัสดกิารสังคม, ส านัก
สวัสดกิารสังคม 

1
4
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้ส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง 
3,200.

00 
0.00 0.00 0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

1
5
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑส์ านักงาน
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้ตูเ้หล็ก 2 บาน ราคาหลังละ 5,500 บาท จ านวน 2 หลัง 
11,000

.00 
0.00 0.00 0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

1
6
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
กอ่สรา้ง 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑก์อ่สรา้ง
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้ทอ่สง่น ้า HD PE ขนาด 6 นิว้ ความยาว 800 เมตร พรอ้ม
อปุกรณต์อ่ทอ่ครบชดุ 

500,00
0.00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

1
7
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
โรงงาน 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑโ์รงงาน
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งเจยี/ตัดแบบมอืถอื ขนาด 5 นิว้ จ านวน 1 ตัว 
5,500.

00 
0.00 0.00 0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

1
8
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่จัดซือ้ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอแก่
การใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิLEDขาวด า(30หนา้/นาท)ี 
จ านวน 1 เครือ่ง 

7,900.
00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

1
9
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
ส ารวจ 

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑส์ ารวจ
เพยีงพอแกก่ารใชง้าน 

จัดซือ้ลอ้วัดระยะทาง จ านวน 1 เครือ่ง 
6,500.

00 
0.00 0.00 0.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

2
0
. 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร ์

เพือ่ใหม้คีรภุัณฑ์
คอมพวิเตอรเ์พยีงพอแกก่าร
ใชง้าน 

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้) จ านวน 1 เครือ่ง 

22,000
.00 

0.00 0.00 0.00 
สว่นโยธา, กองโยธา, กองชา่ง, กองชา่งสขุาภบิาล, 
กองประปา, ส านักชา่ง, ส านักการชา่ง 

รวม 
1,424
,800.

00 
0.00 0.00 0.00   
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องค์กรรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสี่ป ี  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  (เพิ่มเติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2559)  หมวด  6  ข้อ  28  ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย 
  1.  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสามคน 
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินทีป่ระชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3.  ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทีผู่้บรหิารทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4.  หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเองจ านวนสองคน 
  5.  ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
  ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้
  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วันนบั
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 

ห้วงเวลาในการติดตาม 
   ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30  เมษายน  2561 
   ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน   2561 

วิธีการประเมินผล 
  การประเมินผลจะต้องมีเกณฑม์าตรฐานส าหรับการประเมินผลเพื่อใหเ้กิดความชัดเจน  เป็น
ระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั  เกณฑ์ทีส่ าคัญคือ 

1.  ผลผลิต  (OUTPUT)  วัดระดับความส าเร็จและความลม้เหลวของผลผลิตของโครงการ  เป็นการ
พิจารณาในเรื่องของเวลา  ค่าใช้จ่าย  คุณภาพ 

2.  ผลลัพธ์  (OUTCOME)  วัดระดับความส าเรจ็และความล้มเหลวของผลลพัธ์ของโครงการ   เป็น
การพิจารณาถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จ าเป็นต้องประเมินผล
การปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
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หรือไม่  ดังนั้นในข้ันต้น  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

แนวทาง  และวิธกีารข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและ
แผนพฒันาสีป่ ี

 การติดตาม  (Monitoring) 
 การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสี่ปี  ถึง
ระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น  Gant  Chart  ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการช่วงใด  ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน
ดังได้กล่าวมาแล้ว 
 การประเมินผล  (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard  criteria)  และตัวช้ีวัด  
(Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การ
ประเมินโครงการ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
1.  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
 1.  เกณฑส์ัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (Achievement) 
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  2  ประการ  คือ 

1.  ผลผลิต  (Outputs)    
2.  ผลลัพธ์  (Inputs) 

2.  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  4  ประการ  คือ 

(1)  การเข้าถึง   
(2)  การจัดสรรทรัพยากร 
(3)  การกระจายผลประโยชน์ 
(4)  ความเสมอภาค 
3.  เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ 
(1)  สมรรถนะของหน่วยงาน 
(2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ 
(3)  ความถ่ีในการให้บริการ 
(4)  ประสิทธิภาพการให้บริการ 
4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 

 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 
(1)  พันธะกิจต่อสังคม 
(2)  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
(3)  การใหห้ลกัประกันความเสี่ยง 
(4)  การยอมรับข้อผิดพลาด 
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5.  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 

(1)  การก าหนดประเด็นปญัหา 
(2)  การรบัฟังความคิดเห็น 
(3)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในหารแก้ปญัหา 
(4)  ความรวดเร็วในการแกป้ัญหา 
6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 

 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  2  ประการ  คือ 
(1)  ระดับความพึงพอใจ 
(2)  การยอมรับหรอืคัดค้าน 
7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  2  ประการคือ 
(1)  ผลกระทบภายนอก 
(2)  ต้นทุนทางสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 1.  เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสรจ็ 
(3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป 

2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 

1.  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
    2.  ผลิตภาพต่อก าลงัคน 

3.  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
4.  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

3.  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  4  ประการ  คือ 

1.  ระดบัการบรรลุเป้าหมาย 
2.  ระดบัการมีส่วนร่วม 
3.  ระดบัความพึงพอใจ 
4.  ความเสียงของโครงการ 

4.  เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  3  ประการ  คือ 

1.  คุณภาพชีวิต 
2.  ทัศนคติและความเข้าใจ 
3.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

5.เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
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  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
1.  ประเด็นปัญหาหลัก 

    2.  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
3.  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6.  เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainability) 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

1.  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกจิ 
2.  สมรรถนะด้านสถาบัน 
3.  ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
  ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

1.  ความเป็นธรรมระหว่างกลุม่อาชีพ 
2.  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
3.  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 

8.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

1.  ผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม 
2.  ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
3.  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุม
มิติ  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริการจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และ
ตัวช้ีวัด  จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เป็นพลวัตร  ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ  เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆซึ่งในทางปฏิบัติ
จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็น
ตัวช้ีวัดรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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