
๒๕ 

 

 

 
 2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง   อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม                                   
                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.01 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข     
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  5 249,000 44 465,000 45 590,025 44 472,025 44 472,025 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์                        
 2 250,000 2 250,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 3 112,160 3 112,160 3 132,160 3 132,160 3 132,160 

1.4 แผนงานงบกลาง 
6 7,631,600 6 7,631,600 6 8,403,400 6 8,403,400 24 8,303,400 

รวม 16 8,242,760 55 8,458,760 57 9,475,585 56 9,357,585 74 9,257,585 

 
                                                                                                
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

                             แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
2.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
4 

 
237,500 

 
4 

 
163,500 

 
3 

 
139,500 

 
4 

 
239,500 

 
3 

 
139,500 

2.2 แผนงานการศึกษา 
 

8 4,321,548 9 4,557,807 12 4,283,157 11 4,261,797 11 4,261,797 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 460,000 7 1,450,000 6 10,158,000 
 

2 1,200,000 

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

21 1,215,000 22 1,265,000 23 1,441,500 23 1,441,500 23 1,441,500 

 
รวม 

 
33 4,559,048 39 5,181,307 42 4,672,657 39 4,581,297 37 4,401,297 

 
                                                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร 
3.1 แผนงามสร้างความเขม็แข็งของชุมชน   

3 77,460 2 40,000 8 418,470 1 100,000 2 85,000 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

- 
 

- - - 3 1,560,000 5 2,160,000 2 1,040,000 

3.3 แผนงานการเกษตร    
1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 

รวม 4 127,460 3 90,000 12 2,028,470 7 2,310,000 5 1,175,000 

                                                                                                                                                                                                                                  
 



๒๗ 

 

 

        แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียว   
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                                                                            

 
2 

 
180,000 

 
4 

 
198,875 

 
8 

 
319,875 

 
9 

 
1,269,875 

 
8 

 
769,875 

 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน   
 
 

- - - - 2 700,000 2 800,000 - - 

รวม 2 180,000 4 198,875 10 1,019,875 11 2,069,875 8 
769,875 

 
                                                                                                        

  แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.  การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
4 500,000 

 
3 622,000 

 
58 

 
111,107,500 

 

 
15 4,756,000 

 
10 4,628,000 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
- - 4 1,103,600 19 4,181,000 3 725,000 3 762,000 

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 314,300 6 109,600 4 149,600 4 209,600 4 149,600 

รวม 
10 814,300 13 1,835,200 81 

 
115,438,100 

 
22 5,690,600 17 5,539,600 

รวมทุกยุทธศาสตร ์ 65 13,923,568 114 15,764,142 202 132,634,687 
 

135 24,009,357 141 21,143,357 

 
 



๒๘ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม        
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ                                    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                             แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการจดัหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์  
หรือการแพทย ์

เพื่อน ามาใช้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

จัดหาน้ ายาพ่นหมอก
ควัน สารก าจดั
ยุงลาย คลอรีน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไม่มี
โรคตดิต่อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรค
โรคตดิต่อ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย
และอื่นๆ 

เพื่อใช้ป้องกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน 

ขนาดไม่น้อยกว่า  
25 แรงม้า 
จ านวน 3  เครื่อง 

59,000 - 118,000 
 

- - ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนไม่มี
โรคตดิต่อ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออกและอื่นๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบา้ 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน              
โรคพิษสุนัขบ้า 

ช้ือวัคซีน  
จ านวน 1,500 โดส 

50,000 
 

50,000 
 

58,400 
 

58,400 
 

58,400 
 

ร้อยละ 95 ของ
สุนัขไดร้ับการฉดี
วัคซนี 

ประชาชนความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

4 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
ศูนย์ ศต.สต.อบต.วังยาง 

เพือ่รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เยาวชนจ านวน  
800  คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 เยาวชน
มีจิตส านึกเห็นโทษ
ภัยยาเสพตดิ 

เยาวชนมีจิตส านึก
เห็นโทษภัยและ 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

5 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

6 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล       
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา 
พรรณวด ี

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

7 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง 
ตามโครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๓๐ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

8 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน 
ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

10 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน 
ตามโครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



๓๑ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

11 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน 
ตามโครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๓๒ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

14 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

15 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

16 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีและพยาธิใบไม้
ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๓๓ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

17 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

18 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

19 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 



๓๔ 

 

 

20 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

21 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

22 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

23 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 
7 ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านกังาน
ปลัด 

24 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 
7 ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

25 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 
7 ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๓๖ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

26 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

27 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

28 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

 

 



๓๗ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหมไ่ทยเจริญ 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหมไ่ทยเจริญ 
ตามโครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหมไ่ทยเจริญ 
ตามโครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพือ่ให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๓๘ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

32 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

33 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

34 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 



๓๙ 

 

 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

35 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและ
ชุมชน ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงานปลัด 

36 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิ
จากปัญหายาเสพ
ติด  

ส านักงานปลัด 

37 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงานปลัด 



๔๐ 

 

 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

38 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

39 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญาสริิวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านกังาน
ปลัด 

40 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



๔๑ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

41 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

ประชาชน จ านวน 
65 คน 

- 6,950 6,950 6,950 6,950 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ พัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 
ร้อยละ 95 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

ส านักงาน
ปลัด 

42 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To 
be number one 

ประชาชน จ านวน 
58 คน 

- 4,600 4,600 4,600 4,600 ประชาชนร่วม
รณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
To be number 
one ร้อยละ 95 

ประชาชนมีความรู้
และตระหนักถึง
อันตรายที่เกดิจาก
ปัญหายาเสพตดิ  

ส านักงาน
ปลัด 

43 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

ประชาชน จ านวน 
80 คน 

- 8,450 8,450 8,450 8,450 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน 
โรคมะเร็งท่อน้ าด ี
และพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจ 
และป้องกัน
โรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



๔๒ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

44 โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
ตลาดสด  
 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในตลาด
สดและร้านอาหารใส่ใจ
สุขภาพของประชาชน 
และประชาชนได้
บริโภคอาหารทีส่ะอาด
และปลอดภัย 

ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในตลาดสด 
จ านวน 65 คน 
 

- 
 

15,000 
 

13,625 
 

13,625 
 

13,625 
 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในตลาดสด 
ร้อยละ 90 

ผู้ประกอบการใน
ตลาดสดมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
อาหารและความ
ปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

45 อุดหนุนให้แก่ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอวังยางตาม
โครงการอบรมเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด 
 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

เยาวชนในพื้นที่
อ าเภอวังยาง
จ านวน  
100  คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 
เยาวชนมีจิตส านึก
เห็นโทษภัย 
ยาเสพตดิ 

เยาวชนมีจิตส านึก
เห็นโทษภัยและ 
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 249,000 465,000 590,025 472,025 472,025 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02         
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์                      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้
และผูด้้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัยดีขึ้น 

จ านวน 10 หลัง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ 100 ของผู้
ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาสได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ที่มีฐานะยากจนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมบ้านพอเพียง   

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ไม่มีบ้าน
หรือบ้านทรุดโทรมไม่
มั่นคงแข็งแรง 

จ านวน 10 หลัง - 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้้อย 
โอกาสได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้ที่มี
ฐานะยากจนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด/สภา
องค์กรชุมชน 

3 โครงการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชนชน  
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
ให้บริการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ 
ระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์วิธีการใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ค่าจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน  
และค่า
สาธารณูปโภค           
ค่าเครื่องเขียนและ 

 แบบพิมพ์            

- - ๕๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

ร้อยละ๘๐ ของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกใน 
การสืบค้นข้อมลู
ข่าวสาร 
 

ประชนชน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

กองคลัง 

4 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยอดชาด ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชนชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
ให้บรกิารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ 
ระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์วิธีการใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ค่าจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน  
และค่า
สาธารณูปโภค           
ค่าเครื่องเขียนและ 

 แบบพิมพ์            

๕๐,๐๐๐ 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ๘๐ ของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกใน 
การสืบค้นข้อมลู
ข่าวสาร 
 

ประชนชน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02         
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์                      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

5 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกส ี    ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชนชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพื่อให้เป็นสถานท่ี
ให้บริการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ 
ระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์วิธีการใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ค่าจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน  
และค่า
สาธารณูปโภค           
ค่าเครื่องเขียนและ 

 แบบพิมพ์            

- ๕๐,๐๐๐ - - 
 

50,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกใน 
การสืบค้นข้อมลู
ข่าวสาร 
 

ประชนชน ได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

กองคลัง 

รวม 250,000 250,000 350,000 350,000 350,000 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02       
1.2 แผนงามสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการจดังาน       
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อแสดงความรักและ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน  550  คน 

30,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตและ
ก าลังใจท่ีดีในการ
ด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 

2 กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ           
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส ่

จ านวน  600  คน 56,160 
 

56,160 
 

56,160 
 

56,160 
 

56,160 
 

ร้อยละ 90 ไดร้ับ
การดูแล เอาใจใส ่

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสมี
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ความเข้าใจและมสี่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนา อบต. 

จ านวน 13 
หมู่บ้าน 

26,000 
 

26,000 
 

26,000 
 

26,000 
 

26,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเข้าใจใน
แผนพัฒนา 

มีแผนพัฒนาไว้
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ส านกังาน
ปลัด 

รวม 112,160 112,160 132,160 132,160 132,160 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                          แบบ ผ.02     
1.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้สูงอาย ุ
จ านวน  515 คน 

4,702,800 4,702,800 5,504,400 5,504,400 5,504,400 ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายไุด้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้พิการ 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้
พิการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

 ผู้พิการ 
จ านวน 253 คน 

2,428,800  2,428,800 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้พิการได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์(HIV) 

เพื่อช่วยเหลือให้ผู ้
ป่วยเอดส์(HIV)มีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส ์
จ านวน 4  คน 

25,000 
 

25,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์มีชวีิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 
 

โครงการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน  

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบล  วังยาง 

จ านวน 2 กองทุน 165,000 
 

165,000 165,000 165,000 165,000 ร้อยละ 90 ของ
สมาชิกองทุน
ได้รับประโยชน ์

ชุมชนการจัดการ
ตนเองให้ชีวิต
ความเป็นอยูด่ีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน      
ไม่น้อยกว่า 40 
 เปอร์เช็นต ์

ประชาชน 
จ านวน 7,160 คน 

110,000 
 

110,000 
 

 110,000 
 

 110,000 
 

 10,000 
 

ร้อยละ90 ของ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการสงเคราะห์
ทุนการศึกษานักเรียน
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะห์
ทุนการศึกษา
นักเรียนนักศึกษา  

จ านวน  7  ทุน 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ80 ขอ
ผู้ด้อยโอกาสมี
โอกาสทาง
การศึกษา 

นักเรียนนักศึกษา
มีโอกาสทาง
การศึกษา 
 

 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 7,631,600 7,631,600 8,403,400 8,403,400 8,303,400 
   

 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ                                  
2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.02         
2.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการจดัชื้ออปุกรณ์
การกีฬาหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนและ
เยาวชน มีอุปกรณ์ใช้
ส าหรับออกก าลังกาย 

จัดชื้อลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเล่ย์บอล 
ตะกร้อ ตาข่ายฯลฯ 

97,500 
 

97,500 
 

97,500 
 

97,500 
 

97,500 
 

ร้อยละ70ประชาชน
มาออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ 

มีการออกก าลังกาย
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบ 

เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

จ านวน  1  แห่ง 10,000 
 

10,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

องค์กรมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

องค์กรได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล คณุธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมโปร่งใสไม่มี
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  

จ านวน 60  คน 100,000 
 

- - 
 

100,000 
 

- 
 

ร้อยละ 95 ของ
เจ้าหน้าท่ีผูเ้ข้าร่วม
โครงการน าความรู้
ทีไ่ด้มาปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน ์

เจ้าหน้าท่ีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการจดัหาวัสดุสื่อ
ประชาสมัพันธ์โฆษณา
เผยแพร่กจิกรรม อบต. 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร 

ป้าย วารสาร  แผ่น
แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้องรวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดัซื้อผนัง 
พาร์ทิช่ัน 

เพื่อความเป็นระเบียบ
ของพนักงาน 

กว้าง 1 เมตร สูง 
1.50 เมตร  

- 
 

26,000 - 
 

- 
 

- พนักงานมีความ
พอใจร้อยละ 90 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของพนักงาน 

กองช่าง 

รวม 
 

237,500 163,500 139,500 239,500 139,500 
   

 
 
 
 



๔๘ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02         
2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและคา่
จัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 แห่ง   

978,200 
 

978,200 
 

706,200   706,200   706,200   ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
กลางวันครบถ้วนและ
จัดการเรียน 
การสอนทีด่ ี

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ี  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 แห่ง และ
โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
พื้นที ่7 แห่ง  

1,307,348 
 

1,307,348 
 

1,256,518 1,256,518 1,256,518 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารเสริม (นม) 

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นใน
การสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ ให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1 ค่าหนังสือเรียน 
123×200 ต่อป ี
2 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน123×200 
ต่อป ี
3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน123×300 
ต่อป ี
4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน123×430 
ต่อป ี

- 102,090 120,910 120,910 120,910 ร้อยละ 100       
ของนักเรียนท่ีไดร้ับ
การเรยีน 
การสอนที่ด ี
 

มีสื่อการเรียน 
การสอนที่จ าเป็นใน
การสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ ให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

 



๔๙ 

 

 

2.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.02         
2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

8 โครงการส่งแสรมิการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นได้รับโอกาสใน
การพัฒนาการที่
สมบูรณ์ตามวัยผ่าน
การเล่น สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 
จ านวน 1 แห่ง 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านหนอง
นางด่อน 

- 134,169 134,169 134,169 134,169 ร้อยละ 100       
ของเด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 

เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 
มีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านวังยาง ตามโครงการ
อาหารกลางวัน   

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
100 คน 

308,000 308,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

10 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านหนองนางดอน ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน   

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
67 คน 

244,000 244,000 268,000 268,000 268,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านหนองสะโน นา
สมบูรณ ์ตามโครงการ
อาหารกลางวัน   

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
89 คน 

396,000 396,000 356,000 356,000 356,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านนาขามสม้ป่อย  
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
47 คน 

224,000 224,000 188,000 188,000 188,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรยีน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 



๕๐ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02         
2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

13 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านสามแยกหัว
ภูธร ตามโครงการ
อาหารกลางวัน   

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
34 คน 

160,000 160,000 136,000 136,000 136,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียน
เจริญเติบโต 
สมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองโพธิ์วัง
โน ตามโครงการอาหาร
กลางวัน   

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
82 คน 

300,000 300,000 328,000 328,000 328,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัย
ของ 
เด็กนักเรยีนเจริญ 
เติบโตสมบรูณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

15 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านโพนสวางหนอง
แหน ตามโครงการ
อาหารกลางวัน   

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู ่

นักเรียนจ านวน 
92 คน 

404,000 404,000 368,000 368,000 368,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ 
อาหารกลางวัน 

สุขภาพอนามัย
ของ 
เด็กนักเรยีนเจริญ 
เติบโตสมบรูณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

16 อุดหนุน ให้แก่โรงเรยีน
บ้านโพนสวางหนอง
แหน ตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรเีพื่อ
การศึกษา   

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ี
ความรู้ความสามารถ
ด้านดนตร ี

กลองดร้ม กลอง
สะแนร ์ เครื่อง
ดนตรเีมโลเคินฯลฯ 
 

- - 21,360 - - ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถดา้น
ดนตร ี

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถดา้น
ดนตร ี

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 4,321,548 4,557,807 4,283,157 4,261,797 4,261,797    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02         
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์โดยปูพื้นยางบรเิวณ
สนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
นางด่อนต าบลวังยาง   

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้ 
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร หนา 10 
ม.ม พ้ืนท่ีไม่ต่ ากว่า 
72 ตรม.  

- 120,000 - - - ร้อยละ 100       
ของเด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 

เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 
มีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองนางด่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลวังยาง   

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้ 
ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1  แห่ง  - 50,000 - - - ร้อยละ 100       
ของเด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัย 

เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น 
มีพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง      
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวดัวังยาง     
บ้านวังยาง ต าบลวังยาง  

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  ได้
มาตรฐาน 

ขนาดอาคาร กว้าง 
5 เมตร ยาว 3 
เมตร 

- - - 80,000 - ร้อยละ๑๐๐ของเด็ก
เล็กมสีถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง      
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดแสง
สว่าง บ้านหนองสะโน 
 ต าบลวังยาง   

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และเทคอนกรตี          
หน้าอาคารขนาดกว้าง 
6 เมตร  ยาว 17 
เมตร 

- 90,000 - - - ร้อยละ๑๐๐ของ
เด็กเล็กมีสถานท่ีใน
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 
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2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02         
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดท่านาขาม          
บ้านนาขาม ต าบลวังยาง   

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  ได้
มาตรฐาน 

1 ซ่อมแซมโครง
หลังคาอาคาร 
2 ซ่อมแซมผ้า
เพดาน 
 

- - 100,000 - - ร้อยละ๑๐๐ของเด็ก
เล็กมสีถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กวัดโพนสวาง 
บ้านโพนสวาง 
 ต าบลหนองโพธิ ์  

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  ได้
มาตรฐาน 

1 ซ่อมแซมโครง
หลังคาอาคาร 
2 เปลีย่นบานประตู
อาคาร 
3 เปลีย่นบาน
หน้าต่างอาคาร 
4 เทพ้ืนคอนกรีต
หน้าอาคารเรียน 

- - 150,000 - - ร้อยละ๑๐๐ของ
เด็กเล็กมีสถานท่ีใน
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงศูนย์
การเรยีนรู้ชมชน  
ต าบลหนองโพธิ ์หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองโพธิ ์  

เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีใน
การพัฒนาการเรียนรู ้  

ปรับปรุง 1 อาคาร 
 

- 200,000 - - - ร้อยละ8๐ของได้รับ
ประชาชนประโยชน์ 

มีสถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  

กองช่าง 

รวม - 460,000 250.000 80.000 -    
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2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.02          
 2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาสนใจ
มาเล่นกีฬา 

ประชาชน 
แข่งขันกีฬา 
จ านวน 500 คน 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกาย 

ประชาชนละเลิกสิ่ง
เสพติดหันมาสนใจ
ด้านกีฬา 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดัชื้อเครื่อง
เสียง/อุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 

ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย 

จ านวน 13 หมู่บ้าน  260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกาย 

มีการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กประจ าปี 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการของเด็ก 

 เด็กเข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน 600 คน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละ 90 เด็ก
นักเรียนท่ีมาร่วม
งามวันเด็กแห่งชาต ิ

เด็กมีการพัฒนาการ
ที่ดี กล้าแสดงออก 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการการส่งนักกีฬา
หรือนักกรีฑาเขา้ร่วม
การแข่งขัน 

ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย 

ส่งนักกีฬาหรือนัก
กรีฑาจ านวน 120
คน 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละ70ของ
ประชาชนมาออก
ก าลังกาย 

มีการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพและการ
แข่งขัน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดังานประเพณี
เลี้ยงปู่ตาประจ าปี  

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิน่ 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณจี านวน 
4,500 คน 

130,000 
 

130,000 
 

86,500 
 

86,500 
 

86,500 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
บุญเลีย้งปู่ตา         
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  
สร้างความ  โปรงใสใน
การท างาน 

เพื่อให้พนักงานและ
สมาชิก อบต. มีความรู้
ความเข้าใจหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
สร้างความ โปรงใสใน
การท างาน 

คณะผู้บริหาร
พนักงานและ 
สมาชิก อบต. 
จ านวน 75 คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90     
พนักงานและสมาชิก 
อบต. มีความรูค้วาม
เข้าใจหลักคณุธรรม 
จริยธรรม  

พนักงานและสมาชิก 
อบต. มีความรูค้วาม
เข้าใจหลักคณุธรรม 
จริยธรรม สร้าง
ความ โปรงใสในการ
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

7 โครงการท าบญุช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจหลักคณุธรรม 
จริยธรรม ช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานและสมาชิก 
อบต. ส่วนราชการ
ประชาชนท่ัวไปร่วม
ท าบุญช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  มี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

ผู้เข้าร่วมโครางการ  
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

ส านักงาน
ปลัด 

8  อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต ์
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนใน
ชุมชน 
- เพื่อแสดงความกตญัญู 
กตเวที  

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม 
อนุรักษ์ประเพณ ี
ประเพณีวันสงกรานต ์
 

- ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี
- สถาบันครอบครัวมี
ความอบอุ่นมั่นคง 

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนใน
ชุมชน 
- เพื่อแสดงความ
กตัญญู กตเวท ี

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณจี านวน 
400 คน 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม 
อนุรักษ์ประเพณ ี
วันสงกรานต ์
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

10 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าป ี 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนใน
ชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม 
อนุรักษ์ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี

ส านักงาน
ปลัด 

11   อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณี บวงสรวงน้ า
ศักดิ์สิทธ์ิหนองบัวทอง 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม 
อนุรักษ์ประเพณี
บวงสรวงน้ าศักดิ์สิทธ์ิ 
 

- ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ให้คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 5 ต าบลวังยาง  
ตาม โครงการจัดงาน
ประเพณี แข่งเรือ 
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนร่วม 
อนุรักษ์งานประเพณ ี
แข่งเรือ 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

13  อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 ต าบลวังยาง  
ตาม โครงการจัดงาน
ประเพณีก่อเจดยี์ทราย 
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณ ี
ก่อเจดีย์ทราย 
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 

ส านักงาน
ปลัด 

14  อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 7 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีแข่งเรือ 
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์งานประเพณี 
แข่งเรือ 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 

ส านักงาน
ปลัด 

15  อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 8 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีบุญข้าวเม่า  

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณีบุญ
บุญข้าวเม่า 
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

16 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น  
หมู่ที่ 9 ต าบลวังยาง  
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 
- เพื่อเป็นการขอขมา
ต่อพระแม่คงคา  

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 
- มีจิตส านึกใหรู้้ถึง
คุณค่าของน้ า 

ส านักงาน
ปลัด 

17 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโพธิ ์ 
ตามโครงการการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวจี ่
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี   
บุญข้าวจี ่
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคีก ั

ส านักงาน
ปลัด 

18 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพธิ ์ 
ตามโครงการจดังาน
นมัสการหลวงพ่อพุทธ
มงคลนิมิตฯ  
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีทาง 
พุทธศาสนา 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

- เพื่อส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีทางพุทธ
ศาสนา 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                               แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

19 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโพธิ ์ 
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 
- เพื่อแสดงความ
กตัญญู กตเวที  

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต ์
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัคี
กัน 
- สถาบันครอบครัวมี
ความอบอุ่นมั่นคง 

ส านักงาน
ปลัด 

20 อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ ์ 
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีบุญข้าวเปลือก 
 

- เพื่อส่งเสริม อนรุักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงามของท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 1,000 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
บุญประทาย
ข้าวเปลือก 
 

- ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
- ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามคัค ี

ส านักงาน
ปลัด 

21 อุดหนุนให้แกส่ภา
วัฒนธรรมอ าเภอวังยาง 
ตามโครงการ 
จัดงานประเพณีบญุ
เดือนสามอ าเภอ 
วังยางประจ าปี  

- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ 
วังยาง 
- เพื่อสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน 

ประชาชนเข้าร่วม 
งานประเพณ ี
จ านวน 8,500 คน  

80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณ ี
บุญเดือนสาม 
 

- ประชาชนได้
ตระหนักถงึ
ความส าคญัของและ
สืบสานลปวัฒน
ธรรมประเพณีอันดี
งาม 
- มีความสมัครสมาน
สามัคคีกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.02          
 2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

22 อุดหนุนให้แกส่ภา
วัฒนธรรมอ าเภอวัง
ยาง ตามโครงการ 
จัดงานประเพณไีหล
เรือไฟและงานกาชาด
จังหวัดนครพนม 

- เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของจังหวัด
นครพนม 
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
นครพนม 
- เพื่อเผยแพร่ชือ่เสยีง
ของอ าเภอวังยาง 

ประชาชนเข้า
ร่วมงานประเพณ ี
จ านวน 100,000 
คน 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ไหลเรือไฟและงาน
กาชาดจังหวัด 
 

- ได้การอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของจังหวัด
นครพนม 
- ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครพนม 
- ได้เพื่อเผยแพร่
ช่ือเสียงของอ าเภอ 
วังยาง 

ส านักงาน
ปลัด 

23 โครงการมคัคุเทศน้อย
ชาววังยาง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เกิดสภาผู้น า
ชุมชนที่เข้มแข็งและ
เพื่อให้เกิดแกนน า
เยาวชนต้นแบบในการ
สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เยาวชนจ านวน 
 80 คน 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนต้นแบบใน
การสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

มีเยาวชนต้นแบบ
ในการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมี
ทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ในการแนะน าและ 
ประชาสมัพันธ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
สสส. 

รวม 1,215,000 1,265,000 1,441,500 1,441,500 1,441,500    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร                                                                                    
3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                       แบบ ผ.02 
3.1 แผนงามสร้างความเขม็แข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะพันธ์ุปลา 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

จ านวน 130  คน 45,000 - - - 45,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายได้ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมการ
แปรรูปเห็ด 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

จ านวน 130  คน - - 50,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายได้ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรปูผลิตภณัฑ์
การเกษตร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจากการ 
ท านา 

จ านวน 50  คน - 
 

- 40,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการการฝึกอบรม 
สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรยี์
ชีวภาพ  

 เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

จ านวน 130  คน - - - 100,000 - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการตดั
เย็บผ้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจากการ 
ท านา 

จ านวน 100 คน 32,460 
 

- 78,470 
 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                        แบบ ผ.02 
 3.1 แผนงามสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

6 โครงการอบรมการท า
ผลิตภณัฑ์จากไม ้
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

จ านวน 50  คน - 
 

- 50,000 
 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายได้ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการท า
ขนมกล้วยฉาบ 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

ประชาชน 50 คน - 
 

- 
 

80,000 
 

- - 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 
 

8 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตอาหารสัตว ์
 

เพื่อผลิตอาหารสัตว์
และการสรา้งรายได้
ให้แกชุ่มชน 

ประชาชนจ านวน 
65  คน 

- 40,000 - - 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ผลิตอาหารสัตว ์

ประชาชนมีความรู้
ในการผลติอาหาร
สัตว์และรายได้ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การถนอมอาหารและ
บรรจภุัณฑ ์
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

ประชาชนจ านวน 
50  คน 

- - 80,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและรายได้ใน
ครัวเรือนเพิม่ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การท าขนม-อาหารปรุง
ส าเรจ็ 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 

ประชาชน 50 คน - 
 

- 
 

40,000 
 

- - 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                        แบบ ผ.02 
 3.1 แผนงามสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

11 โครงการประกวด
ผลิตภณัฑ์ผ้าพื้นเมือง 
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
การเพิ่มมลูค่าผ้าเมือง 

กลุ่มทอผ้า 13 
หมู่บ้าน 

- 
 

60,000 
 

- - - 
 

ร้อยละ 80 มี
พัฒนามูลค่าผ้า
พื้นเมือง 

ผ้าพื้นเมืองมีการ
พัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 
 

รวม 77,460 100,000 418,470 100,000 85,000 
 
 

 
 

 
 
3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                         
3.2 แผนงานการเกษตร                                                  แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น 
สร้างป่า  รักษ์น้ า 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ 1,000 
ต้น 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนพื้นที่ป่าไม ้
เพิ่มขึน้  1,000 ต้น 

ประชาชนมีจิตส านึก 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม - 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบรหิาร
จัดการขยะจากต้นทาง 

ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะมลูฝอย
ประเภทต่างๆก่อนทิ้ง
ลงถังขยะ 

ประชาชน จ านวน 
75 คน 

- 13,600 37,725 37,725 37,725 ร้อยละ 90   ของ
ประชาชนมีความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 

ประชาชนคัดแยก
ขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆก่อน
ทิ้งลงถงัขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการรณรงค์การคดั
แยกขยะมลูฝอยจากต้น
ทาง  

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในการคัด
แยกขยะมลูฝอยและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน จ านวน 
120 คน 

- 5,275 8,400 8,400 8,400 ร้อยละ 90   ของ
ประชาชนมีความรู้ในการ
จัดขยะมลูฝอย 

ชุมชนสะอาด
สวยงามไม่มีขยะ
มูลฝอย 

ส านกังาน
ปลัด 
 

3 โครงการจ้างเหมา     
เก็บขยะ 

เพื่อแก้ปัญหาขยะใน
ชุมชน 

จัดเก็บขยะ           
ปีละ  84 ตัน 
 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 90 สามมารถ 
แก้ปัญหาขยะในชุมชน 

มีขยะในชุมชน
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการจ่ายค่าก าจดั
ขยะและสิ่งปฏิกลู ให้แก่
เทศบาลต าบลนาแก 

เพื่อแก้ปัญหาขยะใน
ชุมชน 

จัดเก็บขยะ           
ปีละ  84 ตัน 
 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 90 สามมารถ 
แก้ปัญหาขยะในชุมชน 

มีขยะในชุมชน
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการ Big 
Cleaning Day บริเวณ 
ตลาดสด  อบต.วังยาง 

เพื่อให้ประชาชน
และหน่วยงานมี
สว่นร่วมในการดูแล
ท าความสะอาดและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน จ านวน 
120 คน 

- - 8,000 8,000 8,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ Big Cleaning 
Day ท าความสะอาดครั้ง
ใหญ่ ตลาดสด อบต.วัง
ยาง ร้อยละ 90 

ชุมชนสะอาด
สวยงาม ไม่มี
ขยะมูลฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                      แบบ ผ.02 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน Big Cleaning 
Day 

เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

ประชาชน จ านวน 
120 คน 

- - 5,750 5,750 5,750 ร้อยละ 90   ของ
ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

ชุมชนมีมาตรการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 
 

8 โครงการจดัซื้อเตาเผา
ขยะในชุมชน  

เพื่อใหเ้กิดการจดัการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

จ านวน 2 เตา - - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80  มีการ
จัดการก าจดัขยะอย่าง
เป็นระบบ 

ชุมชนสะอาด
สวยงามไม่มีขยะ
มูลฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 
 

9 โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
คัดแยกขยะ 

เพื่อให้สถานท่ีในการเก็บ
พักคัดแยกขยะ 

จ านวน 1 แห่ง - - - 500,000 - ร้อยละ 100  มสีถานท่ี
ในการเก็บคดัแยกขยะ
คัดแยกขยะจากต้นทาง 

มีสถานท่ีในการ
เก็บคัดแยกขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 
 

10 โครงการก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน ป้ายแหล่ง
ท่องเที่ยว และป้ายบอก
เส้นทาง 

เพื่อให้ประชาชนรู้ป้าย
บอกสถานท่ีท่องเที่ยว
และเส้นทางต่างๆ   

จ านวน 40 ป้าย - - 50,000 - - ประชาชนมีความพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ 
สะดวก ในการ
เดินทาง 

กอง
ช่าง 

11 โครงการจดัตั้งธนาคาร
ขยะในชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะก่อน
น าเข้าสู่กระบวนการ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี
และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

หมู่บ้านต้นแบบ  
ต าบลวังยาง 1 แห่ง     
ต าบลหนองโพธิ ์1 
แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมลูฝอย 

ชุมชนสะอาดน่า
อยู่ อย่างยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 180,000 198,875 319,875 1,269,875 769,875 
   

 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                 แบบ ผ.02 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 

๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสวน
เฉลิมเกียรติฯวังยางวัง
สามสบ (บริเวณวังต้น
ยางใหญ่) บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง  

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้มีสถานท่ี
พักผ่อนและออกก าลังกาย 
พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ก่อสร้างรั้ว ป้าย 
ห้องน้ า 

- - 500,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างซุ้มใน
หลวง(บ้านหนองนาง
ด่อนและหน้าโรงเรียน
วังยางวิทยาคม) ต าบล
วังยาง  

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ  
พระเจ้าอยูห่้ว 

จ านวน 2 ซุ้ม - 
 

- - 800,000 
 

- จ านวน 2 ซุ้ม เป็นการ
เทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้า 
อยู่ห้ว 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนร์ิมน้ า
ก่ าบ้านหัวภูธร หมู่ที่ 
5 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาให้มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ก่อสร้างรั้ว บันไดลง
น้ าก่ า 
 

- - 200,000 
 

-  ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

รวม - - 
700,000 

 
800,000 

 
- 

   

 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                          แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คุ้ม
กลาง)  บ้านวังยางหมูที่ 1 
ต าบลวังยาง 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- - 
 

- 488,000 ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
สถานีต ารวจภูธรวังยาง) 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบล
วังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- - 215,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
โรงเศษ)บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - - - 500,000 ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านวังยาง-บ้านหนอง   
สะโน ช่วงหลังโรงเรียน
บ้านวังยาง) ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 480,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง  

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (สาย
หน้าโรงเรียนวังยาง
วิทยาคม)บ้านหนองนาง
ด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง     

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 500  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 440,000 
 

440,000 
 

440,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 



๖๗ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
สุขศิริ) บ้านหนองนางด่อน  
หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง     

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
76 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

 - 
 

204,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหนองสะโน- วัดป่า) 
บ้านหนองสะโนหมู่ที่ 3 
ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 800  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
บ้านหนองสะโน หมูที่ 3 
ต าบลวังยาง 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 488,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คุม้
หนองแสง) บ้านนาขาม 
 หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 215,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คุม้นา
คลอง) บ้านนาขาม 
 หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
69 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 150,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ต าบลวังยาง 
 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 50  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

132,500 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
บ้านนาขาม-หนองบัวทอง) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ต าบล
วังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- - 397,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
ศาลปู่ตา) บ้านสามแยก  
หมู่ที่ 6 ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 215,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
(สายหลังวัดโนนสะอาด) 
บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 45  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

99,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชอยข้าง
โรงเรียนบ้านนาขามสมป่อย) 
บ้านนาขามใต้   หมู่ที่ 7 
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 170  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

364,000 - - 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



๖๙ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านโพนสวาง-บ้านหนอง
แหน) ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - 498,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยรุ่ง
อรุณ)บ้านวังโนหมู่ที่ 2  
ต าบลหนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 300  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- 
 

- - 
 

- 790,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
สันติสุข)บ้านวังโนหมู่ที่ 2  
ต าบลหนองโพธิ ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 550,000 
 

 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
ข้างโรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย)บ้านนาขามใต้    
หมู่ที่ 7  ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- - 
 

215,000  ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก       
(คุ้มวังคูน)บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ 9 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 800  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

250,000 
 

250,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
แสงสว่าง)บ้านวังโนหมู่ที่ 2  
ต าบลหนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 72  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - - 199,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
โรงเรียนบ้านโพนสวาง) 
บ้านโพนสว่าง หมู่ที ่3  
ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - - 530,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
ประปา)  บ้านโพนสว่าง หมู่
ที3่  ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 150  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 397,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ล า
ห้วยหมากม่าน บ้านโพน
สวาง หมู่ที่ 3  ต าบลหนอง
โพธิ์  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

จ านวน 1 แห่ง - - 500,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
สันติสุข)บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 
4  ต าบลหนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 600  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

530,000 
 

530,000 
 

530,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

5.  การพฒันาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหนองโพธิ-์คุ้มโพนแค)
หนองโพธิ์ หมู่ 4  ต าบล
หนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- 
 

- 
 

488,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
(ชอยดอนปู่ตา)บ้านหนอง
โพธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ์  
 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - - - 
 

530,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหนองแหน-ต าบลนา
เลียง)บ้านหนองแหน หมู่ที่ 
1  ต าบลหนองโพธิ ์ 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

- 530,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน  บ้านสามแยก 
หมู่ที่ 6ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เดินทางข้ามคลองได้
สะดวก  

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
3 แห่ง 

- - 150,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีเส้นทาง
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เลียบล าห้วยเซิง (สายบ้าน
หนองนางด่อน-บ้านวังยาง) 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบล
วังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร   
ยาว 1,080 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- 
 

- 500,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายบ้านหนองนางด่อน-
บ้านวังยาง) บ้านหนองนาง
ด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 226,000 
 

- - 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

32 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายรอบป่าช้า
หมู่บ้าน) บ้านหนองนาง
ด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง   

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร  

- 
 

- 150,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

33 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายบ้านหนองนาง
ด่อน-วังต้นยางใหญ่) บ้าน
หนองนางด่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลวังยาง   

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร  

- 
 

- 150,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

34 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายบ้านหนองนาง
ด่อน-บ้านใหม่ไทยเจริญ) 
ต าบลวังยาง   

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร  

- 
 

- - 
 

150,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 



๗๓ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

35 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(ซอยนาหินกอง)
บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 
ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,170 
ลูกบาศก์เมตร  

- 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

36 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายบ้านหนองสะ
โน-บ้านวังยาง)บ้านหนองสะ
โนหมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
 

- 
 

- 150,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

37 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายบ้านหนองสะ
โน-วัดป่า)บ้านหนองสะโน
หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
 

- 
 

- 150,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

38 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายล าห้วยใหม ่– 
บ้านหัวภูธร)บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง  
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน   

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

100,000 
 

- - 
 

- 
 

150,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

39 โครงการบ ารุงรักษาและปรัง
ปรุงถนนลูกรังโดยการลง
ลูกรัง (สายบ้านหัวภูธร- 
บ้านหนองนางด่อน)บ้านหัว
ภูธร หมู่ที่ 5 ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
 

- - 
 

- 
 

150,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

40 โครงการบ ารุงรักษาและปรัง
ปรุงถนนลูกรังโดยการลง
ลูกรัง (สายหลังวัดโนน
สะอาด - กองประทาย) บ้าน
สามแยกหมู่ที่ 6ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดโครงการ กว้าง 
5 เมตร  ยาว 750 
เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
825 ลูกบาศกเ์มตร 

- - 246,000   ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

41 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(สายรอบป่าช้า) 
บ้านนาขามใต้   หมู่ที่ 7  
ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
 

- 150,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

42 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ
ลงลูกรัง(ถนนสายรอบโคก
ม่วง)บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 7   
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนใหไ้ด้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 800  เมตร 
 

50,000 
 

- - - 50,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
โดยการลงลูกรัง(สายป่าช้า-
ชลประทาน)บ้านนาขามใต้   
หมู่ที่ 7  ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
 ยาว 900  เมตร 
 

- 
 

- 200,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 



๗๕ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

44 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรัง(สายบา้นโพนสวาง-บ้าน 
นาสมบรูณ์)นาสมบูรณ์ หมู่ที่ 
8 ต าบลวังยาง   
 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
 

- - 150,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

45 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรังบ้านใหมไ่ทยเจริญ      
หมู่ที่ 9 ต าบลวังยาง  
 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  2,320 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000 
 

 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

46 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรัง(สายบา้นหนองแหน-
บ้านโนนฮัง)บ้านหนองแหน 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 
 

- - 150,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

47 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรัง(สายบา้นหนองแหน-ป่า
ช้า)บ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,160 
ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 100,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

48 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรัง(สายบา้นวังโน-บ้านโนน
หอม)บ้านวังโน หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองโพธิ์  

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,740 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 150,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
(สายบ้านวังโน–คุ้มเนินดิน) 
บ้านวังโนหมู่ที่ ๒ 
ต าบลหนองโพธิ์    

เพือ่พัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 ขนาดกว้าง 4 
เมตร 
 ยาว 680  เมตร 
 

- - 178,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายหลัง ร.ร.บ้านโพนสวาง)
บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองโพธิ ์ 

เพือ่พัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
 ยาว 680  เมตร 
 

- 
 

- 176,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลง
ลูกรัง (สายบ้านใหม่ไทยเจรญิ-
คุ้มวังคูน )บ้านใหม่ไทยเจริญ 
หมู่ที่ 9 ต าบลวังยาง  
 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  2,320 
ลูกบาศก์เมตร 

- - 200,000 
 

 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(หนองขี้วัว) บ้านหนองนาง
ด่อน หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- - 80,000 
 

  ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีพื้นที่
ใช้สอย สะดวก 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
(สายบ้านวังยาง-บ้านหนอง
นางด่อน) ต าบลวังยาง  

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 640 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- - 166,000 
 

  ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีพื้นที่
ใช้สอย สะดวก 
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการถมดินลูกรังพร้อม
วางท่อระบายบริเวณวัง
สามสบ 

เพื่อพัฒนาให้ได้
มาตราฐาน 

ดินลูกรังพร้อมเกลีย่
ตกแต่งให้เรียบร้อย 670 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาด
Ø1.00x1.00 เมตร 
(มอก.ช้ัน3) จ านวน 20 
ท่อน 

- 
 

- 100,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
(สายหลังวัดโนนสะอาด) 
บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 
ต าบลวังยาง 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 390 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- 
 

- 111,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
บ้านวังโน หมู่ที่ 2           
ต.หนองโพธิ์   

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 680 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- 
 

172,000    ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณดอนปู่ตา บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง 
 

เพื่อประชาชนมีจัด
กิจกรรมได้อย่าง
สะดวก 

ลงปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,160 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 100,000 -  ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีพื้นที่
ใช้สอย
สะดวกสบาย  

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 
ต าบลวังยาง 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 390 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- 
 

- 105,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านวังโน หมู่ที่ 2           
ต.หนองโพธิ์   

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร ยาว 680 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.50 
เมตร 

- 
 

- 172,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
วังต้นยางจ าลอง  
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1  
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มี
ความสวยงาม 

ลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย 670 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาด
Ø1.00x1.00 เมตร 
(มอก.ช้ัน3) จ านวน 20 
ท่อน 

- 
 

100,000 - 
 

- 
 

- ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

พื้นที่ให้มีความ
สวยงาม
เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 



๗๙ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

61 ก่อสร้างถนนลูกรังรอบป่า
ขุมชนหนองแก บ้านหนอง
สะโนหมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันไฟลามทุ่ง
ลุกลามไหม้ป่า 
 

ระยะทางยาว  
700 เมตร  
กว้าง 4 เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  1,760 ลูกบาศก์
เมตร 

100,000 - 150,000 -  ป้องกันไฟลาม
ทุ่งลุกลามไหม้
ร้อยละ 80 

พื้นที่ป่าชุมชน
ได้รับการดูแล
อนุรักษ์ไว ้

กองช่าง 

รวม 
 

500,000 622,000 1,0560,500 4,756,000 4,628,000 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงบ้านวังยาง หมู่ที ่1  
ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อยา่งเพียงพอ 

หอประปาสูง 10 
เมตร  ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง  

- 
 

- 
 

295,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน บ้านนาขามหมู่ที่ 4  
ต าบลวังยาง 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

ถังไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,500 ลิตร 
จ านวน 4 ใบ 

- 
 

- 
 

70,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น  
บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 ต าบล
วังยาง 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

ความยาว 200 
เมตร 

- - 
 

20,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 9 
ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อย่างสะอาด
ปลอดภัย 

หอประปาสูง 10 
เมตร  ถังน าไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง  

- - 
 

355,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองโพธิ ์คุ้มไต ้

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

หอประปาสูง 10 
เมตร  ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง  

- 
 

- 
 

- 
 

295,000 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายท่อเมน
ประปา บ้านโพนสวาง หมู่
ที่ 3 ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค บริโภค 

ยาว 1,000 เมตร 
 

- - - 100,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการขยายท่อเมน
ประปา บ้านหนองโพธิ ์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค บริโภค 

ยาว 1,000 เมตร 
 

- - - - 100,000 ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

8 โครงการขยายเขตประปา 
บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 
ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค บริโภค 

ท่อเมนประปา 
PVC ขนาดØ  2 
นิ้ว (ช้ัน 13.5) 
ระยะทางรวม 
3,100 เมตร  

- 334,000 - 
 

- 
 

- ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตประปา
(บ้านสามแยก-บ้านหนอง
นางด่อน) บ้านสามแยกหมู่
ที่ 6  ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค บริโภค 

ท่อเมนประปา 
PVC ขนาด Ø 3 
นิ้ว (ช้ัน 8.5) 
ระยะทางรวม 
4,050 เมตร 

- 
 
 

- 491,000 - 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 ขยายท่อเมนประปาหมู่บา้น  
บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 ต าบล
วังยาง 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

ความยาว 200 
เมตร 

- - 
 

20,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงบ้านใหม่ไทยเจรญิ หมู่ที่ 
9 ต าบลวังยาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อย่างสะอาด
ปลอดภัย 

หอประปาสูง 10 
เมตร  ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง  

- - 
 

295,000 
 

- 
 

- 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
52 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

12 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก(ถนนกลาง
หมู่บ้าน)บ้านวังยาง   หมู่ที่ 
1 ต าบลวังยาง  

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง 
ในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 220 ท่อน
บ่อพักขนาด 
1.20×1.20 เมตร 

- 
 

- 330,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก(ซอยรุ่งเรือง)
บ้านวังยาง   หมู่ที่ 1 ต าบล
วังยาง 
 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง 
ในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 220 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.20×1.20 เมตร 

- 
 

- - 330,000 - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก(ซอยรวมน้ าใจ)
บ้านวังยาง   หมู่ที่ 1 ต าบล
วังยาง 

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง 
ในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 220 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.20×1.20 เมตร 

- 
 

- - - 330,000 ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (ซอยมีสุข)  บ้านหนอง
สะโนหมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง  

เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน        

ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 
123 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร 

- - 317,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

16 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก(ซอยร่วมเย็น)
บ้านหนองสะโนหมู่ที่ 3 
ต าบลวังยาง  

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 136 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.00×1.00เมตร
จ านวน 16 บ่อ 

- - 186,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (ชอยห้วยไผ่)บ้านนาขาม   
หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง 

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขัง ในฤดูฝน        

ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 
105 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.40 เมตร 
 

- - 250,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อระบายน้ า
(คุ้มผกากรอง)พร้อมบอ่พัก
บ้านหัวภูธร 
 หมู่ที่ 5 ต าบลวังยาง 
 

เพือ่ระบายน้ าท่วม
ขัง ในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 224 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.00×1.00เมตร
จ านวน 23 บ่อ 

- 
 

- - - 332,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

19 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักบ้านนาขามใต้ 
หมู่ที่ 7 ต าบลวังยาง 

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 136 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.00×1.00เมตร
จ านวน 16 บ่อ 

- - 186,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.(สายบ้าน
หนองโพธิ์  -บ้านโพนสวาง) 
บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 4  
ต.หนองโพธิ์  

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขัง ในฤดูฝน        

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.25 เมตร ยาว 85 
เมตร  

- - 
 

190,000 - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก(ซอย 3)บ้าน
นาสมบรูณ์ หมู่ที่ 8 ต าบล
วังยาง   

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.40×1.00 เมตร 
จ านวน 136 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.00×1.00เมตร
จ านวน 16 บ่อ 

- - 186,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า (ซอยใต)้               
บ้านนาสมบรูณ์ หมู่ที่ 8 
ต าบลวังยาง   

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน        

ขนาดปากรางกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 67 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
เมตร 

- - 160,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างโคมไฟ  
โซล่าเซลล์(สายหน้า
โรงพยาบาลวังยาง) บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

โคมไฟโซล่าเซลล์
พร้อมเสาตอม่อ 
จ านวน 10 ตัน 

- 123,900 - - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

มีแสงสว่าง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 อุดหนุนให้แกก่ารไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคสาขานาแก 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านหนองนางด่อนหมู่ที่ 2 
ต าบลวังยาง 

เพื่อมีแสงสว่าง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ตามแบบประมาณการ
ที่การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาคสาขานาแก
ก าหนด 

- 
 

- 
 

150,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

มีแสงสว่าง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค
สาขานาแก 

 
 
 



๘๕ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

25 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน อบต.วังยาง 

เพื่อปรับปรุง
อาคารส านักงาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
6 เมตร 
 

- 145,700 - - 
 

- พนักงานมีความ
พอใจร้อยละ 90 

มีอาคารส านักงาน
ไว้บริการประชาชน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
อบต.วังยาง 

เพื่อไห้มีห้องน้ า ไว้
บริการประชาชน 

ขนาดกว้าง 3.4 
เมตร ยาว 6.40 
เมตร 

- - 250,000 - 
 

- พนักงานมีความ
พอใจร้อยละ 90 

มีห้องน้ า ไว้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างโรงจอด
อบต.วังยาง 

เพื่อไห้มีอาคาร
จอดรถ ไว้บริการ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 25 เมตร 

- - 250,000 - 
 

- พนักงานมีความ
พอใจร้อยละ 90 

มีอาคารจอดรถไว้
บริการประชาชน 

กองช่าง 

28 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และปผูิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสาย(สายนพ.
48006 บ้านวังยาง- 
ทางเข้าโรงพยาบาลวังยาง) 
ต าบลวังยาง 

เพื่อระบายน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน        

ขนาดท่อ คสล. 
0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 136 ท่อน 
บ่อพักขนาด 
1.00×1.50เมตร
จ านวน 23 บ่อ 

- 500,000 
 

- - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ทางเข้า
โรงพยาบาลวังยาง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างโคมไฟ
ถนน โซล่าเซลล์พร้อม
ตอม่อ หมู่ที่ 1,2,4,5 

เพื่อไห้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

เสาไฟ จ านวน 15 
ตนั 

- - 180,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

มีแสงสว่าง มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

รวม - 1.103,600 4,181,000 725,000 76,2000 
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5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                                    แบบ ผ.02 
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
                                                                                                      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกันช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ตั้งจุดสกดั 2 จุด 
ป้ายรณรงประชา 
สัมพันธ์ 24 ป้าย 

  25,000 
 

49,800 49,800 49,800 49,800 ร้อยละ 95 
ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รบั 
การช่วยเหลือ 

มีการป้องกันช่วย 
เหลือผูป้ระสบบัติ
เหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ส านักงาน
ปลัด 

2 การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกัน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดสกดั 2 จุด 
ป้ายรณรงประชา 
สัมพันธ์ 24 ป้าย 

  25,000 
 

49,800 49,800 49,800 49,800 ร้อยละ 95 
ประชาชนท่ี
ประสบภัยได้รบั 
การช่วยเหลือ 

มีการป้องกัน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 
เมื่อเกิดอัคคภีัย 

อปพร.จ านวน 40 
คน 

- 
 

 40,000 - 40,000 ร้อยละ 100 อป
พร. มีศักยภาพ
ช่วยเหลือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

มีความพร้อมใน
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยั 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณ อบต. 

เพื่อรักษาสถานท่ี
ราชการและป้องกัน
การก่อเหตรุ้าย 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
บริเวณจุดเสียง 
10 จดุ 

- - - 
 

100,000 - สถานท่ีราชการมี
ความปลอดภัยร้อย
ละ 95 

สถานท่ีราชการมี
ความปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ฝึกอบรมแผนป้องกัน       
สาธารณภัยแกโ่รงเรียนใน
พื้นที่และหน่วยงานอื่น 

เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน      
สาธารณภัยแก่
โรงเรียนในพื้นที่และ
หน่วยงานอ่ืน 

หมู่บ้านและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

- 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย 

โรงเรียนในพื้นที่และ
หน่วยงานอ่ืนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ติดตั้งกระจกโค้ง ทางแยก
และจุดเสยีงอันตราย 

เพื่อติดตั้งตามทาง
แยก และเพื่อลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

-กระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต 24 น้ิว 
-เสาเหล็กขนาด 2 
นิ้วยาว 3 เมตร   

57,800 - - - - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

สามารถมองเห็นรถ
สวนไปมาและ มี
ความปรอดภัยใน
การจราจร 

ส านักงานปลัด 
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5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                                    แบบ ผ.02 
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

7 ติดตั้งท่อจ่ายน้ า เพื่อจ่ายน้ าใส่รถ 
บรรทุกน้ าดับเพลิง 
เมื่อเกิดอัคคภีัย 

-ท่อ pvc ขนาด 2 น้ิว
ครึ่ง ยาว 4 เมตร 
-ท่อแป๊บด าขนาด     
2× 6  เมตร  
จ านวน 3 จุด 

10,500 - - - - มีน้ าจ่ายน้ าใสร่ถ 
บรรทุกน้ าดับเพลิง 
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

8 โครงการจดัซื้อเรือ
ท้องแบน 
พร้อมเครื่องยนต ์

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิด
น้ าท่วม 

เรือท้องแบน ยาว 12 
ฟุต กว้าง 1.5 เมตร 
พร้อมเครื่องยนต์  
15 แรงม้า 

150,000 - - - - ร้อยละ 100   
อปฟร. มี
ศักยภาพ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

มีความพร้อมใน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการจดัซื้อเสื้อ    
ชูชีพ 

เพื่อให ้อปพร.มีชุด
ปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

เสื้อชูชีพอย่างดี ผลิต
จากผ้าพิเศษมาตรฐาน
พร้อมสกรีนช่ือ อบต. 
จ านวน 20 ตัว 

46,000 - - 
 

- - ร้อยละ100 อป
พร. มีชุด
ปฏิบัติการ ใส่
ปฏิบัติงาน 

อปพร. มีชุด
ปฏิบัติการ ใส่
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 
 

314,300 109,600 149,600 209,600 149,600 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม         

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                                                                
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                  ผ.02/1               
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ต าบล 
วังยาง 

ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 52.00  
เมตร ยาว 52.00 
เมตร ตามแบบของ
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

- - 1,200,000 
 

- - ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

มีลานออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองโพธิ ์

ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 52.00  
เมตร ยาว 52.00 
เมตร ตามแบบของ
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

- - - 1,200,000 
 

- ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

มีลานออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3  
ต าบลวังยาง 

ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 52.00  
เมตร ยาว 52.00 
เมตร ตามแบบของ
สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

- - - - 
 

1,200,000 
 

ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

มีลานออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 



๘๙ 

 

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                  ผ.02/1               
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อ าเภอวังยาง 
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลวังยาง 

ส่งเสริมด้านการ
กีฬา การออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล เปตอง 
 

- - - 5,000,000 
 

- ร้อยละ 70 
ประชาชนมาออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

มีสนามออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวดัแสงสวา่ง 
บ้านหนองสะโน ต าบลวังยาง 
อ าเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  
ได้มาตรฐาน 

ขนาดไมเ่กิน 50 
คน สถ.ศพด.1 
(แบบไม่ตอกเขม็) 

- - - 1,939,000 - ร้อยละ 100 ครู
และนักเรียนได้รับ
ประโยชน ์

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู ่
วัยเรียน 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
6 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวดัโพนสวาง 
บ้านหนองโพธิ์ ต าบลหนอง
โพธิ ์อ าเภอวังยางจังหวัด
นครพนม 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
สถานท่ีในการ
พัฒนาการเรียนรู ้  
ได้มาตรฐาน 

ขนาดไมเ่กิน 50 
คน สถ.ศพด.1 
(แบบไม่ตอกเขม็) 

- - - 1,939,000 - ร้อยละ 100 ครู
และนักเรียนได้รับ
ประโยชน ์

เด็กมสีถานท่ี
พัฒนาการเรียนรู้
เตรียมเข้าสู ่
วัยเรียน 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

รวม - - 1,200,000 10,078,000 1,200,000 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร                                                                                    
3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                       แบบ ผ.02/1  
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยเซิงบ้านวังยาง
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง 
บริเวณวังกกพร้าว 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - - - 520,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

มีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยเชิงบ้านหนอง
นางด่อน หมู่ที่ 2   ต าบล
วังยาง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - - 520,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยเชิงบ้านหนอง
สะโน หมู่ที่ 3 ต าบลวัง
ยาง บริเวณวังขอนสัก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร 
เพียงพอ 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - - 
 

520,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

4 โครงการขุดลอกล าห้วย
เชิงบ้านหนองสะโน      
หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง 
บริเวณร่องเตย 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาดความ 
ยาว 500 เมตร   

- 
 

- - 400,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยไผ่น้อย  
บ้านหัวภูธรหมู่ที่ 5 
 ต าบลวังยาง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - 520,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

3.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                     แบบ ผ.02/1 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยหมากม่าน บ้านนา
สมบูรณ์   หมู่ที่ 8 ต าบล  
วังยาง   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - 520,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(ห้วยเห็นอ้ม) บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ 9 ต าบลวังยาง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - 520,000 
 

- 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ห้วยหมากม่านบา้นวังโน  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพธิ ์
บริเวณวังอีโชง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- 
 

- - 520,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ห้วยหมากม่าน บ้านวังโน 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโพธิ ์ 
บริเวณวังทามไฮ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาด สันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร 

- - - - 520,000 
 

ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

10 โครงการขุดลอกหนองโพธิ ์
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4  
ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขานดกว้าง 100 
เมตรยาว 120 
เมตร   

- 
 

- - 
 

200,000 
 

- ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 60 

ประชาชนมีมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ทรัพยากร
น้ า 

รวม 
 

- - 1,560,000 2,160,000 1,040,000 
   

 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                       แบบ ผ.02/1  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563(บาท) 2564(บาท) 
๒๕๖๕(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ าก่ าบ้านหัวภูธร 
หมู่ที่ 5 
 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาให้มี
สถานท่ีท่องเที่ยว
และพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ศาลา ทางเดิน 
สวนหย่อม ถมดิน
บันไดลงน้ าก่ า 
 

- - 2,000,000 
 

-  ประชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ าก่ าบ้านสามแยก
หมู่ที่ 6 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาให้มี
สถานท่ีท่องเที่ยว
และพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ศาลา ทางเดิน  ถม
ดิน ก่อสร้างเจดีย์
ทรายฯลฯ 

- - - 2,000,000 
 

 ประชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเทีย่วและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

3 ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม  พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัว 
อ าเภอ     วังยาง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถมดิน ทางเดิน 
สวนหย่อม อุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

- - - 5,000,000 
 

 ประชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว ออก
ก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ล าห้วยเชิงบริเวณ
สะพานบ้านวังยาง-บ้านหนองนางด่อน-
ต าบลวังยางไปยังบริเวณวังยาง-วังสาม
สบ 

เพื่อเป็น
สัญลักษณ์อ าเภอ
และส่งเสรมิ
แหล่งท่องเที่ยว
ของวังยาง 

ก่อสร้างถนน ถมดิน  
ทางเดิน สวนหย่อม  

- - 
 

- 
 

- 
 

5,000,000 
 

ประชนมี
ความพอใจ
ร้อยละ 70 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

รวม   2,000,000 7,000,000 5,000,000 
 
 

  

 
 
 



๙๓ 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาขามเช่ือมบ้านหัวภูธร 
บ้านนาขา หมู่ที่ 4 ต าบลวัง
ยาง อ าเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดโครงการกว้าง 
6 เมตร ยาว 790 
เมตร  

- - 2,512,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 9๐ 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สองข้างล าห้วยเชิง  จาก
สะพาน คสล.ถนนทางหลวง
ชนบท (สายบ้านวังยาง-บ้าน
หนองนางด่อน) บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง อ าเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดโครงการ กว้าง 
4 เมตร  ยาว 
2,240 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 600,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3 โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า (เสริมคันคลองส่งน้ า) 
บ้านสามแยก ต าบลวังยาง 
อ าเภอวังยาง จังหัด
นครพนม  

เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 
คลองส่งน้ า ให้
สามารถส่งจ่ายน้ า 
และกระจายน้ าสู่ 
พื้นที่เกษตรได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขนาดโครงการ ตาม
แบบแปลน อบต.วัง
ยาง ก าหนด 

- - 1,170,000 
 

- - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมล าห้วยเชิง (บริเวณ
หลัง สภ.วังยาง) บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง อ าเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม 

เพื่อประชาชนมีน้ าไว้
ใช้เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
30 เมตร  

- - 1,500,000 
 

- - 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
5 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-
Preblend) 
สายบ้านหนองสะโนเช่ือม
บ้านโพนสวาง บ้านหนองสะ
โน   หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,885 เมตร ช้ัน
พื้นทางหนา 0.20 
เมตร  Asphalt 
Concrete  หนา 
0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

- - 8,112,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-
Preblend) 
สายบ้านวังยางเช่ือมบ้าน
ใหม่ไทยเจริญ บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300เมตร ช้ันพ้ืน
ทางหนา 0.20 
เมตร Asphalt 
Concrete  หนา 
0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร  

- - 9,853,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-Preblend) 
สายบ้านหนองโพธิ์เช่ือมบ้าน
โพนสวาง บ้านหนองโพธิ์   หมู่
ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
850 เมตร ช้ันพ้ืนทาง
หนา 0.20 เมตร 
Asphalt Concrete  
หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้าง  ข้างละ 
0.50 เมตร 

- - 3,663,000 -  ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-Preblend) 
สายบ้านหนองนางด่อนเช่ือม
บ้านวังยาง บ้านหนองนาง
ด่อน  หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร ช้ันพ้ืน
ทางหนา 0.20 เมตร 
Asphalt Concrete  
หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

-  9,886,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-Preblend) 
สายบ้านหนองโพธิ์เช่ือมบ้าน
ใหม่ไทยเจริญ บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ ์

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300เมตร ช้ันพ้ืน
ทางหนา 0.20 เมตร 
Asphalt Concrete  
หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

- - 8,112,000 - 
 

- ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-
Preblend) 
สายบ้านหนองสะโนเช่ือม
บ้านใหม่ไทยเจริญ บ้าน
หนองสะโน หมู่ที่ 3 ต าบล
วังยาง 

เพื่อพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางตลอดสาย
ทาง 1.020 กิโลเมตร 
ระยะทางด าเนินการซ่อม
สร้าง 1.020 กิโลเมตร ช้ัน
พื้นทางหนา 0.20 เมตร 
Asphalt Concrete หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50  เมตร 

- - 4,479,000 - 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt Concrete พื้นทาง
ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพารา(Nr-
Preblend) 
(สายบ้านใหมไ่ทยเจริญ 
เชื่อมต าบลยอดชาด) 
 ต าบลวังยาง 
 

เพื่อพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ระยะทางตลอดสาย
ทาง 2.250 กิโลเมตร 
ระยะทางด าเนินการซ่อม
สร้าง 2.250 กิโลเมตร ช้ัน
พื้นทางหนา 0.20 เมตร 
Asphalt Concrete หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50  เมตร  

- - 9,587,000 - 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
(สายบ้านใหมไ่ทยเจริญ 
เชื่อมต าบลยอดชาด) 
ต าบลวังยาง 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 577 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร 

- 
 

- 1,625,000 - 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ใน
การสญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 



๙๗ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                       แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหนองสะโน-บ้านวัง
ยาง)ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
428 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร  

- - 1,155,000 - 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิน่ 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บ้านหัวภูธร-บ้านนาขาม)
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
396 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  

- - 1,269,000 - 
 

- 
 

ประชาชนมีความ
พอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

15 โครงการขุดลอกปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองเอิด บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาง อ าเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม 

เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 
คลองส่งน้ า ให้
สามารถส่งจ่ายน้ า 
และกระจายน้ าสู่ 
พื้นที่เกษตร 

จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลน อบต.
ก าหนด 

- - 25,000,000 
 

- - ประชนมีความ
พอใจร้อยละ 70 

มีแหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 

16 โครงการขยายผิวคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ 
เหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต 
และปผูิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายทางเข้า
โรงพยาบาลวังยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลวังยาง 

เพื่อพัฒนาถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ขยายผิวถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กกว้าง 1.5 
เมตร ยาว 917 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600 เมตร และปูผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
10,165 ตารางเมตร 

- - 9,512,000 - - ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
เส้นทางใช้ในการ
คมนาคมได้
สะดวก  

กองช่าง/
กรม
ส่งเสริม
ปกครอง
ท้องถิ่น 
 

 
 
 

 



๙๘ 

 

 

5.  การพัฒนาเมืองน่าอยู ่                                   แบบ ผ.02/1 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) 

17 โครงการขยายท่อเมน
ประปา  บ้านหนองสะโน 
หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาง  

เพื่อประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพียงพอ 

จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลน อบต.
ก าหนด 

- - 2,512,000 - - ประชาชนมี
ความพอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง/
กรมส่งเสรมิ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
 

รวม - - 
100,547,000 

 
- -  

  

รวมท้ังสิ้น 13,923,568 15,764,142 132,634,687 

 

24,009,357 21,143,357    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ                                    
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข                                                                                                                                                                     แบบ ผ.03           
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 
๑ แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน 

 

ขนาดไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
จ านวน 3  เครื่อง 

59,000 - 118,000 
 

- - ส านักงานปลัด 

 รวม 59,000 - 118,000 
 

- -  



๑๐๐ 

 

 

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารปรับสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ                                    
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                                                                                                      
   2.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป                             แบบ ผ 03 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

๑ แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตร
อเนกประสงค์
จ านวน 2 เครื่อง 

1.อ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
2.มีความเร็วสัญาญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4. 8 mhz 
3.สามารถเช่ือมต่ออินเตอรเ์นตแบบ 
usb wfh 
4.สามารถใช้บัตรแบบ
อเนกประสงค์ที่ใช้ไฟฟ้าแรงดัน
ขนาด 5 volts    3 volts  และ 
1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 

- 1,400 
 

- - - ส านักงานปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพือ่จัดซื้ออุปกรณ์
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

อุปกรณ์บรหิารข้อเข่า(แบบจักรยาน
ล้อเหล็ก)  
อุปกรณ์ยกน้ าหนัก   
อุปกรณ์บรหิารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง   
อุปกรณ์บรหิารขา(แบบถีบล้อยาง)  
    

- - 100,000 - - ส านักงานปลัด 

 รวม - 1,400 
 

100,000 - -  



๑๐๑ 

 

 

   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                                                                                                      
   2.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป                                            แบบ ผ 03  

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 
3 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์   
ส านักงาน 

เพือ่จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบInverter)
จ านวน 2 เครื่อง  
 
 

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือ 
แบบแขวน (ระบบInverter )   
เป้าหมาย ขนาด 30,000 บีทีย ู 
และขนาด 12,000 บีทีย ูจ านวน  
2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์  เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561 

- 72,000 - - - ส านักงานปลัด 

4 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์   
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อพัดลม  
ขาตั้งพ้ืน จ านวน 
4 ตัว 

พัดลมขาตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด    
24 นิ้ว  
 

- - 10,000 
 

- 
 

- ส านักงานปลัด 

5 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์   
ส านักงาน 

เพื่อจดัซื้อชุด
รับแขก 
จ านวน 1 ชุด 

พัดลม 3 ขาตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด 
24 นิ้ว  
 

- - 40,000 
 

- 
 

- ส านักงานปลัด 

6 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์   
รถบรรทุก 

เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง ชนิด 6 
ล้อ 

เครื่องยนต์ดเีซลมีก าลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 240 แรงม้าขนาดจุน้ าไม่
น้อยกว่า 6,000 ลิตรจ านวน 1 
คัน 

- 2,50,000 - 
 

- 
 

- ส านักงานปลัด 

 รวม - 2,572,000 250,000 
 

- -  

รวมท้ังสิ้น 59,000 2,573,400 468,000 
 

- -  


