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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี”  
โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็น
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีฉบับแรก และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  ให้เปลี่ยนจากแผนพัฒนาส่ีปี เป็น "แผนพัฒนาท้องถ่ิน" 
ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงได้มีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น เพ่ือให้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณต่อไป 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับน้ี จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 11  
   
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึง
กาฬ  ห่างจากอ าเภอโซ่พิสัย  7  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬเป็นระยะทาง  95  กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่   85.68  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  53,550, ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังน้ี  

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ต าบลหนองยอง 
   ทิศใต้         ติดต่อกับ  ต าบลโซ่ 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ต าบลเหล่าทอง  

  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ต าบลบัวตูม  
 
 

              ทิศเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สลับด้วยพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด  มีกระจายอยู่หลายหมู่บ้าน  จึงท าให้
ในฤดูท านาและมีปริมาณน้ าฝนมากจะท าให้ที่ลุ่มน้ าท่วมทุกปี  
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี 3 ฤดู ดังน้ี  
สภาพภูมิอากาศในรอบปีจะมี  3  ฤดู  ประกอบด้วย 
   ฤดูฝน   ช่วงเดือน  พฤษภาคม   ถึง  กันยายน  ของทุกปี  
   ฤดูหนาว  ช่วงเดือน  ตุลาคม   ถึง  มกราคม  ของทุกปี   
   ฤดูแห้งแล้ง  ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์   ถึง  เมษายน  ของทุกปี 

 
/1.4 ลักษณะ... 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

บ้านพฒันาพร 

บ้านหนองนาค า 

บ้านโนนโพธ์ิศรี 

บ้านโพนทอง 

บ้านห้วยลกึเหนือ 
บ้านห้วยลกึ 

บ้านโนนแก้ว 

บ้านโนนแก้วน้อย 
บ้านหนองพนัทา 

บ้านขีเ้หลก็ใหญ่ 

บ้านป่าไร่ 
บ้านโนนมว่ง 

ไปอ าเภอโซพิ่สยั 

ไป ต . บวัตมู 

ไป อ . ปากคาด 

อบต. หนองพนัทา 
ไป  ต.บวัตมู 

ไป อ.โซพิ่สยั 
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1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปน พ้ืนราบลุ่มดอนราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในต าบลหนองพันทา  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้าน

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 24 คน  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ในปี  
พ.ศ. 2555  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
จ านวน  3,951   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งส้ิน  6,082 คน  คิดเป็นร้อยละ   64.96  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาจ านวน 3,951 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน 6 ,082 
คน คิดเป็นร้อยละ  64.96 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย
ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกอบต.  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุก
หมู่บ้านในเขตต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบล นอกจากน้ี   องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล   โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการ
จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังน้ี 

2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลหนองพันทา ประกอบด้วยหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน ดังน้ี จ านวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบล เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 12 จ านวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล มี
ทั้งหมด 2,297 ครัวเรือน  แยกเป็น 

รายครัวเรือนได้ดังน้ี 
- หมู่ที่ 1    บ้านห้วยลึก     จ านวน  3 23 ครัวเรือน  
- หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ  จ านวน  301   ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 3    บ้านโพนทอง   จ านวน  2 43   ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 4    บ้านโนนแก้ว   จ านวน  371   ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 5    บ้านหนองนาค า   จ านวน  116   ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 6    บ้านหนองพันทา   จ านวน  15 3  ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 7    บ้านขี้เหล็กใหญ่   จ านวน   57 ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 8 บ้านปุาไร่   จ านวน  1 92   ครัวเรือน  

/หมู่ท่ี 9... 
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 - หมู่ที่ 9    บ้านโนนม่วง   จ านวน  1 31   ครัวเรือน  
 - หมู่ที่ 10    บ้านโนนโพธิ์ศรี   จ านวน   2 36 ครัวเรือน  
- หมู่ที่ 11    บ้านพัฒนาพร   จ านวน   14 4    ครัวเรือน 
 - หมู่ที่ 12    บ้านโนนแก้วน้อย  จ านวน   1 40    ครัวเรือน 
 -  
หมายเหตุ   : ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา  ทั้งเขตต าบลเป็น 12 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  12  เขต ดังน้ี 

เขตเลือกตั้งที่  1   ประกอบด้วย   บ้านห้วยลึก  
เขตเลือกตั้งที่  2   ประกอบด้วย   บ้านห้วยลึกเหนือ  
เขตเลือกตั้งที่  3   ประกอบด้วย บ้านโพนทอง        
เขตเลือกตั้งที่  4   ประกอบด้วย   บ้านโนนแก้ว 
เขตเลือกตั้งที่  5   ประกอบด้วย   บ้านหนองนาค า  
เขตเลือกตั้งที่  6   ประกอบด้วย   บ้านหนองพันทา 
เขตเลือกตั้งที่  7   ประกอบด้วย   บ้านขี้เหล็กใหญ่  
เขตเลือกตั้งที่  8   ประกอบด้วย   บ้านปุาไร่  
เขตเลือกตั้งที่  9 ประกอบด้วย   บ้านโนนม่วง  
เขตเลือกตั้งที่  10   ประกอบด้วย   บ้านโนนโพธิ์ศรี  
เขตเลือกตั้งที่  11   ประกอบด้วย   บ้านพัฒนาพร 
เขตเลือกตั้งที่  12   ประกอบด้วย   บ้านโนนแก้วน้อย  
ประชาชนในเขตต าบลหนองพันทาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน

เขตต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมของ
ต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2555)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  6,082     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 6,082     คน  
   

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         3,591 คน   จากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทั้งส้ิน   6,082 คน คิดเป็นร้อยละ  64.92   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   3,951 คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งส้ิน  6,082  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.92 
ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
 
 

/ประชากร..... 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  
อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ  ข้อมูล  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562  ของต าบลหนองพันทา  มีประชากร
จ านวนทั้งส้ิน 8 ,986 คน จ าแนกเป็นชาย  4 ,489 คน หญิง 4 ,497 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1 04 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  และมีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน  2,407 ครัวเรือน  ซ่ึงจะดูได้จากตารางการเปรียบเทียบต่าง ๆ 

 
ตารางจ านวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)    

รายการ 2560 2561 2562 
จ านวนครัวเรือน 2,297 2,343 2,407 
รวม 2,297 2,343 2,407 

 

ตารางจ านวนประชากร  (คน) 

รายการ 
2560 2561 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จ านวน
ประชากร 

4,455 4,405 8,859 4,481 4,404 8,953 4,489 4,497 8,919 

รวม 4,455 4,404 8,859 4,472 4,404 8,953 4,489 4,497 8,919 
 

 
 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนประชากร 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ : ตารางจ านวนประชากร (คน) 
 
 
 
 
 
 

/ตารางแยก... 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ตารางแยกจ านวนประชากร  (คน) 
ต าบล/แขวง ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 563 586 1,149 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 539 558 1,097 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 482 512 994 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 731 709 1,440 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 195 189 384 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 268 275 543 
หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กใหญ่ 117 110 227 
หมู่ที่ 8 บ้านปุาไร่ 338 324 662 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 196 212 408 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 498 504 1,002 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนากร 307 283 590 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 255 235 490 
หมายเหตุ : ตารางข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  

    ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  
 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 52 42 94 
1 ปีเต็ม-2 ป ี 115 90 205 
3 ปีเต็ม-5 ปี 180 181 361 
6 ปีเต็ม-11 ป ี 363 379 742 
12 ปีเต็ม-14 ป ี 201 180 381 
15 ปีเต็ม-17 ปี 196 178 374 
18 ปีเต็ม-25 ปี 580 556 1,136 
26 ปีเต็ม-49 ปี 1,815 1,777 3,592 
50 ปีเต็ม-60 ปีเต็ม 564 555 1,119 
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 418 497 915 
สัญชาติอ่ืนๆ - - - 

รวม 4,484 4,435 8,919 
หมายเหตุ :  ตารางข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
             ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 

 
/4. สภาพทางสังคม... 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  6 ศูนย์ อบต.หนองพันทา บริหารจัดการเอง และโรงเรียนใน
ต าบลหนองพันทา ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา จ านวน  
4 โรงเรียน  และโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน ดังน้ี โรงเรียนระดับประถม ซ่ึงมี
รายละเอียดจ านวนบุคลากรและจ านวนนักเรียนดังตารางต่อไปน้ี (ข้อมูล ณ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 
โรงเรียนบ้านห้วยลึก 

ชั้น/ปี 
นักเรียนชาย  

(คน) 
นักเรียนหญิง  

(คน) 
รวม  (คน) ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่  1 12 6 18 1 
อนุบาลปีที่  2 8 13 21 1 
รวมอนุบาล 20 19 39 2 
ประถมศึกษาปีที่  1 17 17 34 1 

ประถมศึกษาปีที่  2 25 17 42 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 10 13 23 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 16 12 28 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 17 16 33 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 18 17 35 1 
รวมประถม 103 92 195 6 
รวมทั้งสิ้น 123 111 234 8 
   

โดยมี  นายวรการ เวชวงษ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
ชั้น/ปี นักเรียนชาย  

(คน) 
นักเรียนหญิง  (คน) รวม  (คน) ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่  1 26 36 62 3 
มัธยมศึกษาปีที่  2 35 45 80 3 
มัธยมศึกษาปีที่  3 33 34 67 3 

รวมมัธยมต้น 94 115 209 9 
มัธยมศึกษาปีที่  4 15 15 30 2 
มัธยมศึกษาปีที่  5 17 24 41 2 

มัธยมศึกษาปีที่  6 17 19 36 2 

รวมมัธยมปลาย 49 58 107 6 

รวมทั้งสิ้น 143 173 316 15 

 
โดยมี นายวิทยา  ทัศมี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

/โรงเรียน... 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

โรงเรียนบ้านหนองพันทา 

ชั้น/ปี 
นักเรียนชาย  

(คน) 
นักเรียนหญิง  

(คน) 
รวม  (คน) ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่  1 10 7 17 1 
อนุบาลปีที่  2 9 5 14 1 
รวมอนุบาล 19 12 31 2 
ประถมศึกษาปีที่  1 13 11 24 1 

ประถมศึกษาปีที่  2 5 12 17 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 13 9 22 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 12 9 21 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 6 5 11 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 16 14 30 1 
รวมประถม 65 60 125 6 
รวมทั้งสิ้น 84 72 156 8 
             

โดยมี  นายอนันต์  นุสนธ์     เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
โรงเรียนบ้านป่าไร่ โนนม่วง 
  

ชั้น/ปี 
นักเรียนชาย  

(คน) 
นักเรียนหญิง  

(คน) 
รวม  (คน) ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่  1 6 5 11 1 
อนุบาลปีที่  2 5 1 6 1 
รวมอนุบาล 11 6 17 2 
ประถมศึกษาปีที่  1 2 4 6 1 

ประถมศึกษาปีที่  2 7 1 8 1 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 5 6 1 
ประถมศึกษาปีที่  4 4 5 9 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 5 6 11 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 3 0 3 1 
รวมประถม 22 21 43 6 
รวมทั้งสิ้น 33 27 60 8 
 

โดยมี   นางนลินี  ทีหอค า  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

/โรงเรียน... 
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โรงเรียนบ้านโนนแก้ว  โพนทอง 

ชั้น/ปี 
นักเรียนชาย  

(คน) 
นักเรียนหญิง  

(คน) 
รวม  (คน) ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่  1 16 5 21 2 
อนุบาลปีที่  2 10 10 20 2 
รวมอนุบาล 26 15 41 4 
ประถมศึกษาปีที่  1 12 11 23 2 

ประถมศึกษาปีที่  2 17 17 34 2 
ประถมศึกษาปีที่  3 14 16 30 2 
ประถมศึกษาปีที่  4 15 16 31 2 
ประถมศึกษาปีที่  5 15 18 33 2 
ประถมศึกษาปีที่  6 11 16 27 2 
รวมประถม 84 94 178 12 
รวมทั้งสิ้น 110 109 219 16 
 

โดยมี นายเสถียร  แก้งมงคล   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 47 26 73 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดศิลาราษฎร์ 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 19 18 37 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 19 22 31 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไร่ – โนนม่วง 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 13 9 22 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 20 11 31 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุธาวาส 
ล าดับที ่ ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

1 รวมอนุบาล 10 15 25 
 

/การจัดการศึกษา.. 
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การจัดการศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัด
การศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พุทธศักราช  2542  มาตรา  30  

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถ่ินในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  
โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการ  และครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ  
จ านวน  6  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ หมู่ที่ 1 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพันทา หมู่ที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปุาไร่ – โนนม่วง หมู่ที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรีมงคล หมู่ที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองสุทธาวาส หมู่ที่ 3 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    31    
คน   

4.2 สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็น
ความส าคัญในเรื่องน้ีซ่ึงก็ได้ผลใน ระดับหนึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มี จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวย
ที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่าน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา    
(1)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข    

ล าดับ
ที่ 

ชื่อองค์กร 
จ านวนบุคลากร 

หมายเหตุ 
ปีก่อน ปีนี้ 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพันทา 10 10 ทั้งต าบล 
2 คลินิกเอกชน 2 แห่ง   2 2 2 แห่ง 
3 ผู้สูงอายุ 952 990 รวมทั้งต าบล 
4 ผู้พิการ 274 268 รวมทั้งต าบล 
5 ผู้ปุวยเอดส์ 20 21 รวมทั้งต าบล 

รวม 1,258 1,291  
      
 
 
 

/(2) สถานการณ์... 
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       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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(2)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (ต าบลหนองพันทา)  

ล าดับที ่
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

1 โรคอุจจาระร่วง 8 - 
2 โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ - - 
3 โรคไข้เลือดออก 3 - 
4 โรคปอดบวม - - 
5 โรคตาแดง - - 
6 โรคคางทูม - - 
7 โรคสงสัยหูดับ - - 
8 โรคหนองใน - - 
9 โรคไข้ไม่ทราบสาเหต ุ - - 
10 โรคมือเท้าปาก 2 - 
11 โรคอีสุกอีใส - - 

 
4.3 อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ายังมีบางครอบครัว   ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอ
ก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /สถิติฐาน... 
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สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี  4 กลุ่ม) อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

ประเภทความผิด 
จ านวนรับแจ้ง 

(ราย) 
จ านวนจับกุม 

(ราย) 
1.ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ 
  - ข่มขืนกระท าช าเรา 

 
- 

 
- 

2.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
  - หลักทรัพย์ 

 
4 

 
4 

3.ฐานความผิดพิเศษ 
  - พ.ร.บ ปุาไม้ พ.ศ.2484 
  - พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 

 
- 
- 

 
- 
- 

4.อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
  - อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) 

 
2 

 
2 

5.การพนัน 3 3/13(คน) 
6. ความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง 1 1 
หมายเหตุ : จากตารางที่มาของข้อมูล  หน่วยงาน สถานีต ารวจภูธรโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ภ.4  

    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึง 31 พฤษภาคม  2562 
 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในต าบลหนองพันทา  ยังคงมีพบอยู่ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี  4 กลุ่ม) อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

ประเภทความผิด 
จ านวนรับแจ้ง 

(ราย) 
จ านวนจับกุม 

(ราย) 
1. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  - ยาเสพติด 

 
36 

 
36 

หมายเหตุ : จากตารางที่มาของข้อมูล  หน่วยงาน สถานีต ารวจภูธรหนองพันทา จังหวัดบึงกาฬ  ภ.4  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึง 27 มิถุนายน 2562  

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตต าบล
หนองพันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ต าบล  

   
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

5.1 เส้นทางคมนาคม 
ในเขตต าบลหนองพันทามีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  

70 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่ 

 
/เป็นท่ีสาธารณะ... 
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เป็นที่สาธารณะ   จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทาง
คมนาคม  ดังน้ี 

-  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอ าเภอลาดยางแล้วทั้งหมด  100  % 
   -  ถนนภายในหมู่บ้านลาดยาง/คอนกรีต  แล้ว  80  % 
   -  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   7 สาย 
    สายโนนม่วง - โคกสะอาด  
    สายห้วยลึก  -  หนองแวงใน  
    สายปุาไร่ -  โนนแก้ว  
    สายห้วยลึก - โนนปุาปาก  
    สายห้วยลึก - โพนทอง  
    สายห้วยลึก - โนนค าสอน  
    สายห้วยลึก - ยางชุม 

 
5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ต าบล   

5.3 การประปา 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ประสบปัญหาคือมีน้ าไม่พอใช้ได้ตลอดทั้งปี  

ปัญหาคือ  มีค าร้องขอใช้น้ าเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูแล้ง สาเหตุเน่ืองจากไม่มีแหล่น้ าที่สามารถจัดเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปี และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา ปัจจุบัน การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุด
ที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้น้ัน   เช่น  โครงการก่อสร้างขุด
เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  การขยายเขตน้ าประปาในหมู่บ้าน ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาก็
ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป   เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็
สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเน่ือง   เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   ปัจจุบันประชาชนมี
ประปาใช้  ดังน้ี 

1. จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    2,407   หลังคาเรือน 
2. แหล่งน้ าให้บริการประชาชนได้จากสระน้ าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  

   
แหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปา  คือ  แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าผิวดิน 
 หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของส่วนท้องถ่ิน 6 แห่ง  
 ประปาหมู่บ้าน     6 แห่ง  
 
 
 

/5.4 โทรศัพท์.. 
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5.4 โทรศัพท์ 

(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่      จ านวน    5    แห่ง 
(2)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่ช ารุด     จ านวน    5    แห่ง  
(3)  จ านวนหอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพ้ืนที่ต าบล 
(4)  เสาโทรศัพท์      จ านวน    1    แห่ง  

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  1.  ไม่มีไปรษณีย์ในเขตต าบล  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตต าบล ร้อยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

ได้แก ่ ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังน้ี 
ภาคเกษตรกรรม 

- ผลผลิตส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล หนองพันทา ส่วนใหญ่ เป็นผลผลิต
ทางการเกษตรกรรมและปลูกพืชเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีพ้ืนที่การเกษตร   23,737  ไร่ ได้แก่ การปลูกข้าวนาปี การ
ปลูกยางพารา ท าสวนสับปะรด มันส าปะหลัง ปาล์ม ยูคา เป็นต้น  

๑) จ านวนประชากรที่ท าการเกษตรและปลูกพืชทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
 - ปลูกข้าว  1,242 ราย  รวม  12,477   ไร่  
 - ท าสวนยางพารา      782 ราย  รวม 10,413   ไร่  
 - ปลูกสับปะรด       - ราย  รวม       -    ไร่  
 - ปลูกปาล์ม    48 ราย  รวม    347    ไร่  
 - ปลูกมันส าปะหลัง   38 ราย  รวม    324    ไร่  
 - ปลูกยูคา    22 ราย  รวม    176    ไร่  
 - และท าการเกษตรอ่ืนๆ    - ราย รวม       -    ไร่  
ภาคอุตสาหกรรม  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   ประกอบด้วย 
 -  โรงสี  จ านวน     16    แห่ง  
 -  ร้านเกมส์ จ านวน     5     แห่ง  
 -  ร้านค้า จ านวน     53    แห่ง  
 -  ศูนย์สาธิตการตลาด (ร้านค้าชุมชน) จ านวน 1 แห่ง   ได้แก่  หมู่ที่ 11 
 -  ร้านซ่อม จ านวน 5 แห่ง   ได้แก่   หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8  
 -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน   ประกอบด้วย 
  1).  หล่อเสาปูน , อิฐบล็อก, ท่อ คสล.    จ านวน  2  แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 11,12 
  2).  กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านโนนแก้ว   จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่ 4  
  3).  กลุ่มปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิพันธ์ดี  จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่ 1 
  4).  กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านโพนทอง  จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 3 
  5).  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนแก้ว   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 4 
  6).  กลุ่มจักรสานบ้านหนองนาค า  จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 5 
  7). กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนเมือง บ้านหนองพันทา จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 6 
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  8). กลุ่มจักสานบ้านขี้เหล็กใหญ่    จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 7 
  9). กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านบ่าไร่   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 8 
  10). กลุ่มผลิตภัณฑ์กระติบข้าว บ้านโนนม่วง  จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 9 
  11). กลุ่มจักสานกระติบข้าวด้วยคล้า   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 10 
  12). กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร บ้านโนนโพธ์ิศรี  จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 10 
  13). กลุ่มเกษตรนาปีบ้านโนนแก้วน้อย   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 12 
  14). กลุ่มผลิตจักรสานบ้านโนนแก้วน้อย   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่ 12 
  15). กลุ่มปลูกถ่ัวฝักยาวขายเมล็ดพันธ์   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่  2 
  16). กลุ่มจักสานบ้านพัฒนาพร    จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่  11 

6.2 การประมง 
  ในต าบลหนองพันทามีแหล่งน้ าส าหรับท าการประมง คือแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  

6.3 การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

  เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  
6.4 การบริการ 

รีสอร์ท   1 แห่ง  
ร้านอาหาร  8 แห่ง  
โรงภาพยนตร์  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -       แห่ง 
ปั้มน้ ามัน  13 แห่ง ( 9 ชนิดหัวฉีด) 
ปั้มน้ ามัน  - แห่ง (ชนิดหลอดหมุน) 

6.5 การท่องเที่ยว 
  พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตั้งอยู่ บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองพันทา   

6.6 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 2     แห่ง  
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง  
ร้านค้าต่างๆ       106 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง  
ซุปเปอร์มาเกต  -         แห่ง  
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  14  กลุ่ม 
 1 ).  กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านโนนแก้ว  จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่ 4  
 2).  กลุ่มปลูกข้าวจ้าวหอมมะลิพันธ์ดี จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่ 1 
 3).  กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านโพนทอง จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่  3 
 4).  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนแก้ว  จ านวน  1  กลุ่ม  ได้แก่ หมู่ที่  4 

/5) กลุ่มจักสาน... 
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 5).  กลุ่มจักรสานบ้านหนองนาค า   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   5 
 6). กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนเมือง บ้านหนองพันทา  จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   6 
 7). กลุ่มจักสานบ้านขี้เหล็กใหญ่    จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   7 
 8). กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านบ่าไร่   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   8 
 9). กลุ่มผลิตภัณฑ์กระติบข้าว บ้านโนนม่วง   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   9 
 10). กลุ่มจักสานกระติบข้าวด้วยคล้า   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   10 
 11). กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจร บ้านโนนโพธ์ิศรี   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่  10 
 12). กลุ่มเกษตรนาปีบ้านโนนแก้วน้อย   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   12 
 13). กลุ่มผลิตจักรสานบ้านโนนแก้วน้อย   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   12 
 14). กลุ่มปลูกถ่ัวฝักยาวขายเมล็ดพันธ์   จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่    2 
 15). กลุ่มจักสานบ้านพัฒนาพร    จ านวน  1  กลุ่ม ได้แก่ หมู่ที่   11 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
- ประชากรในต าบลหนองพันทาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จ านวน  11  แห่ง  ได้แก่ 
 

ชื่อวัด ที่ตั้ง 
วัดศิลาราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
วัดเทพนิมิตรวราราม หมู่ที่  2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
วัดทองสุธาวาส หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
วัดเจริญธรรม หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
วัดโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 หนองนาค า 
วัดโพธิ์ศรีมงคล หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กใหญ ่
วัดประชานิมิตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
วัดปุาศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านปุาไร ่
วัดปุานิโรธ หมู่ที่ 8 บ้านปุาไร ่
วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
วัดปุาพัฒนาพร หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
วัดปุาเสรีธรรม หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 

 
 
 

/ส านักสงฆ์... 
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- ส านักสงฆ์     

ส านักสงฆ์  3  แห่ง   ได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์ร่มเย็น หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
2. ส านักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรม พระประเสริฐเกิดทรัพย์  
3. ส านักสงฆ์อัคธัมโม  

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน  มกราคม  
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน  เมษายน  
-  ประเพณีท าบุญข้าวจี่   ประมาณเดือน  พฤษภาคม  
-  ประเพณีวันสงกรานต,์ บุญเดือนส่ี ประมาณเดือน  เมษายน  
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา, ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม /ตุลาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  ตุลาคม  /พฤศจิกายน  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลหนองพันทาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ได้แก่  
 วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน การสานกระติ๊บข้าว  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และวิธีการ
 จับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 100 % พูดภาษาอิสาน    

7.4 สินค้าพ้ืนบ้านและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ให้กับเยาวชนคนรุ่น
 หลังได้สืบทอดต่อๆ กันมา  ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสาร เช่น  งอบ  ไม้กวาดดอกหญ้า    ไม้กวาด
 ทางมะพร้าว  กระติ๊บข้าว  ตะกร้าไว้ใส่ของ  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  วิธีการท าพัดจากไม้ไผ่  วิธีการ
 ท าเครื่องมือจับปลา  เช่น  ลอบดักปลา  มอง  แห  กระดุ้งดักปลา  กระหยังใส่ปลา  กระด้ง ตุ้มดัก
 กุ้งฝอย และวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือถนอมอาหาร  เช่น  แปรรูปสับปะรด มะขาม  โดยวิธีการกวน 
 แปรรูปปลาสด โดยวิธีท าน้ าปลา ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่กล่าวมาข้างต้น ท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับในครัวเรือน
 และบริโภคในครัวเรือน  เหลือใช้แล้วและเหลือบริโภคก็จ าหน่ายภายในชุมชน ส่งเสริมรายได้  ให้กับ
 ประชาชน 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า   
 ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และ น้ าใต้ดินบ้าง สามารถน าขึ้นมาใช้ให้

 พอเพียงได้ บางก็ยังคงขาดแคลน และสามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
8.2 ป่าไม้   
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีปุาไม้ลักษณะเบญจพรรณ ชนิดต้นไม้เป็นไม้เต็งรัง  ไม้  สัก  

 ไม้ประดู่ ไม้ยางนา ไม้พยุง  ไม้ยางพารา   
8.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาไม่มีภูเขา 
 
 

/8.4 คุณภาพ.. 
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8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ค่อยเหมาะแก่การเพาะปลูก  เน่ืองจากปริมาณน้ าไม่
 ค่อยเพียงพอแก่การเพาะปลูก ประชาชนที่ประกอบอาชีพท าสวน ที่เหมาะกับสภาพฤดูการ ส่วนมากจะ
 ปลูกพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ ามาก เช่น สับปะรด ยางพารา  ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรแสดงให้
 เห็นว่าคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  และน้ าที่
 ใช้อุปโภคบริโภค คือ ได้ 
 จากน้ าฝน  และน้ าใต้ผิวดินเป็นน้ าประปาที่ผ่านกระบวนการน้ าประปาหมู่บ้าน ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
 ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
 ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
 ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
 ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
 
9. อื่นๆ  

9.1  สรุปผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขต
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพ่ือน าผลการส ารวจมา
 พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ต าบล ผลการส ารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
 หนองพันทาน้ัน ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังน้ี 

1. ประชาชนกรอายุตั้งแต่  35  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. มีประชากรบางคนที่สูบบุหรี่  
3. มีประชากรที่ดื่มสุรา   
4. มีครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  30,000  บาท    
ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  

  การแก้ไขปัญหา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
2. รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชน

เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน 

ในชุมชน  
9.2  สรุปผลการส ารวจข้อมูล  กชช.  2 ค.  ประจ าปี  2562  

  ตามที่พัฒนาอ าเภอโซ่พิสัย  ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล กชช. 2 ค. ประจ าปี 25 62  ในเขต
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน 
 ผลการส ารวจสามารถสรุปตามตัวชี้วัดได้  ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดแบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ   

1  =  มีปัญหามาก 
2  =  มีปัญหาปานกลาง 
3  =  มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

/ท้ังน้ี.. 
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ทั้งน้ี  จะน าข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน  1  มาพิจารณา   ดังน้ี  
 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านห้วยลึก) 

   1.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
   2.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน   
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านห้วยลึกเหนือ)   
   1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    -  คุณภาพดิน  
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านโพนทอง)   
   1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านโนนแก้ว)   
   1.  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน   

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านหนองนาค า)          
1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
    -  คุณภาพน้ า 
 
 

/ตัวชี้วัด.. 
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 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (หนองพันทา)   
   1.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านขี้เหล็กใหญ่)         
1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
    -  คุณภาพน้ า 

 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (ปุาไร่)   
   1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเรียนรู้โดยชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     
   ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านโนนม่วง)   
   1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านโนนโพธิ์สี)   
   1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
       ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านพัฒนาพร)   
   1.  ด้านความรู้และการศึกษา 
    -  การได้รับการศึกษา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน   
 

/ตัวชี้วัด.. 
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 ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (โนนแก้วน้อย)                  

1.  ด้านสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา  
   2.  ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  
    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  
   3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
    -  คุณภาพดิน  
    -  คุณภาพน้ า 
 

9.3  การแก้ไขปัญหา 
1.  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

2.  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  3.  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดิน
และน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  4.  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ปูองกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในหมู่บ้าน   
  5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
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ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพเมื่อเทียบกับร้อยละ  6.0 ต่อ
ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ 

/การลงทุน... 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข  
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน  ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค  การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น  ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซ่ึงจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต  นอกจากน้ี  ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อ านาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาท 

 
/มากขึ้น... 
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มากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความม่ันคง  และ
เศรษฐกิจ  รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจ
ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้งปัญหายาเสพติด  การค้ามนุษย์  
และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี  คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมี
ความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574 
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งน้ี การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 
   นอกจากน้ี  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน  ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกับความม่ันคง
ด้านอาหารและน้ า  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ 
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~ 24 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
ส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ 
เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น  อาชญากรรมไซเบอร์  รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน  และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน และอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ  ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ  เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง  สร้างรายได้  ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน  ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  
จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อม
ล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากน้ี  ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหาร  การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ  และการพัฒนา
และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการ
ที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังน้ัน ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดล้อม  และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อม
ทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ   เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐาน
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน  ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์  ภารกิจและพ้ืนที่  ซ่ึงรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ  อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง  มั่ง
คั่ง และ ยั่งยืน 
 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข 

 
 

/เป็นปึก... 
 



~ 26 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม ส่ิงแวดล้อม  และการเมือง  เช่น ประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมี
ความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ  เพ่ือให้เป็น
พลังในการพัฒนา  นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้  ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ความย่ังยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษา
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบาย 
 

 
 
 

/มี่มุ่ง... 
 



~ 27 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน ” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   
ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของ  

   ทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 

        ความม่ันคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

        รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  

     21  
 

 
 

/(4) การตระ... 
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(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

        ทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ 

        พัฒนาประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 

       และการจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

    สิ่งแวดล้อม  
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

        มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ       

     ภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 

       ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย 

        และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก 
        พ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
        ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

        นึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

/(7) กฎหมาย... 
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(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่ 
    จ าเป็น 

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 
        เสมอภาค 

 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากน้ัน 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค  และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง  เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา  พร้อมทั้งแผนงาน /โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง  5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน  ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
 
 

 
 
 

/3. วัตถุ... 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3.1. วัตถุประสงค์  

   3.2 . เปูาหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6  
   ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย 
   สนับสนุน ดังน้ี  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 

       มั่งคั่งและยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
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~ 31 ~ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน ์: เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่าง 
      ย่ังยืน 

 
ความหมาย  

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า  
กลุ่มจังหวัดมีการเกษตรชั้นน า (การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง) 
เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดมีอาชีพ มีรายได้ ผลผลิตจากการเกษตรชั้นน าเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมใน

พ้ืนที่ตามความต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นน า  
การค้าสากล  
กลุ่มจังหวัดมีการค้า การลงทุน และการบริการ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การค้าชายแดน การ

ธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลจิสติกส์ เป็นต้น ที่จะขยายสู่การค้าสากลกับ
นานาอารยประเทศ 

การท่องเที่ยวสากล  
กลุ่มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยง

กับแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในระดับประเทศ และระดับโลก 
ชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน  
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นล าดับขั้นตอน รักษาสมดุล

ระหว่างการพัฒนาและอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
มีส่ิงแวดล้อม ที่อยู่สะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน  
ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด ควบคุม 

ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานของชีวิต (อาหาร น ้า ที่พักอาศัย ความปลอดภัย มีรายได้และมีงานท า) มีสิทธิ มีโอกาส

รับรู้ข่าวสาร มีการติดต่อประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ์ เพ่ือท างานร่วมกันในชุมชน  
มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรมอยู่เสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการ

ด ารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชุมชน  
มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกลมกลืน และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการทางสาธารณสุข 

และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมส าหรับประชาชนทุกคน ซ่ึงมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บป่วยใน
ระดับต ่า 
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กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบริหารงาน แก้ปัญหา และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อยู่ภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการก าหนดเปูาหมาย
และความต้องการด้านพัฒนาพ้ืนที่ของภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่างประเทศ 
โดยผ่านช่องทางการด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่ 

 

 
 
 

 
/เป้าหมาย... 
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เป้าหมายการพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังน้ี 
1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเน่ือง 10-20 ปีต้องเพ่ิมการลงทุนให้มากกว่าภูมิภาคอ่ืน 

แผนงานส าคัญ ได้แก่ 
1. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ และขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เปูาหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและ

ต่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
3. ด้านอุตสาหกรรม เปูาหมายเพ่ือพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความ

ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
4. ด้านการท่องเที่ยว เปูาหมายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความ

ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
ในแต่ละโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว ปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบให้การพัฒนาไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ 

การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอดรับกับการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่ให้ด าเนินการควบคู่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ต้องมีการพัฒนาตลอดทุกช่วง
วัยและทุกอาชีพ เพ่ือให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/กลุ่มจังหวัด... 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
ค่าเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรก และไม่
น้อยกว่าร้อยละ 9 ต่อปี ในช่วง 10 ปีหลัง 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการระยะ 

1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 

ส่งเสริม 
สนับสนุน 
พัฒนา 
งานวิจัย การ
ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ในการผลิต 
การตลาด โดย
ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ระบบการบริหาร
จัดการน้ าของ 
กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง
กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทระบบ
บริหารจัดการน้ าทั้งระบบในกลุ่ม
จังหวัดเชื่อมโยงพ้ืนที่ในภาค 
2. โครงการทบทวนและบูรณาการ
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
3. โครงการศึกษาพ้ืนที่แหล่งน้ าใน
กลุ่มจังหวัด 
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่
เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ าที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ 

พ้ืนที่
การเกษตรของ
กลุ่มจังหวัด 

1. หน่วยงานใน
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
2. หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

 การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็น
ระบบ 

5. โครงการจัดท าแผนแม่บทเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือท า
ความรู้ความเข้าใจ และการก าหนด
โครงการน าร่องพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
(Smart Area) 
6. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
7. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูปตามความ
ต้องการของตลาด 
8. โครงการพัฒนา Smart Farmer 
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์
ให้ได้มาตรฐาน 

พ้ืนที่
การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร 
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด 

1. หน่วยงานใน
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2. หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
3. หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
4. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และ
หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

โครงการระยะ 
1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

 การขับเคลื่อนสู่
เกษตร
อุตสาหกรรมชั้น
น าโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

10. โครงการจัดท าแผนแม่บทเกษตร
อุตสาหกรรมชั้นน า 
11. โครงการสร้างนักอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่  (Startup /New Warrior) 
400 ราย/ป ี
12. โครงการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายในเขต
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
13. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมให้
มีมาตรฐานสากล 
14. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วง
โซ่คุณค่าโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

ผู้ประกอบการ
ผลิต 
ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี กลุ่ม 
Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP 
วิสาหกิจชุมชน 
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ในและ
ต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
6.หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 พัฒนาการค้าสู่
สากล 

15. โครงการการจัดท าแผนแม่บท
การค้าสู่สากล 
16. โครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวก
การค้าสู่สากล 
17. โครงการการพัฒนาส่ิงอ านวย
ความสะดวก และองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการค้าให้มี
มาตรฐานสากล 
18. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ การ
ขยายตลาดใหม่ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
19. โครงการพัฒนาสมรรถภาพผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้มีขีดความสามารถ
ระดับสากล 

ผู้ประกอบการ
ผลิต 
ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี 
ผู้ประกอบการ
พาณิชกรรม 
กลุ่ม Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP 
วิสาหกิจชุมชน 
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ในและ
ต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
2.หน่วยงานสังกัด
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ 
6. ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 
7.หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 
/กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการระยะ 

1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

 ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา 
และขยายการ
บริการ 
ให้มีขีด
ความสามารถ
แข่งขัน 

20. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา ภาคบริการ ให้มี
มาตรฐานสากล 
21. โครงการการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการโดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
22. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ตลาดภาคการบริการ 
 
 

ผู้ประกอบการ
ภาคบริการ 
ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี 
ผู้ประกอบการ
พาณิชกรรม 
กลุ่ม Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP 
วิสาหกิจชุมชน 
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ในและ
ต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ 
6. หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

หมายเหตุ : 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่ง และขยายฐานตลาดใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการแต่ละช่วงมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  
3. การขับเคลื่อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ตามห่วงโซ่การผลิต สร้างความร่วมมือการผลิตร่วมกันตามห่วงโซ่การ
ผลิตให้มากขึ้นระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน ในการผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลาย สินค้า
ทดแทนกัน 
4. การค้า เพ่ือกระจายสินค้าขยายพ้ืนที่การตลาดให้มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง 
     ย่ังยืน 

ตัวชี้วัด  
1. พ้ืนที่ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น  
2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง  
3. พ้ืนที่แหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา  

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละพ้ืนที่ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ร้อยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี 
3. ร้อยละพ้ืนที่แหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

โครงการระยะ 
1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
จัดการระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
ปูองกันการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดล้อม (ปุา
ไม้ แหล่งน้ า ขยะ 
และมลภาวะ) 

การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปูองกันการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ปุา
ไม้ แหล่งน้ า ขยะ 
และมลภาวะ) ของ
กลุ่มจังหวัด 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมของกลุ่มจังหวัด 
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การผลิต 
การบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. โครงการการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลุ่มจังหวัดใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ กลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
4.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

 การบริหารจัดการ
ระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และปูองกันการ
ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนและสอดคล้อง 
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. โครงการการบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนและสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในกลุ่ม
จังหวัดอย่างย่ังยืน 

5. โครงการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่ม
จังหวัดอย่างย่ังยืน 
6. โครงการความตระหนัก และมีจิตส านึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

/ยุทธศาสตร์...
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
            ตัวชี้วัด  

1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
2. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
3. ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัดมีค่าร้อยละ 0.2-0.4 ภายใน

ระยะ 20 ปี 
3. ร้อยละประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน 
 

โครงการระยะ 
1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ี   มีความ
พร้อมและมีขีด
ความสามารถ มี
สมรรถภาพ 
สอดคล้องกับการ
พัฒนา 

การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
มีสมรรถภาพและ
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ท้ังปัจเจกและ
การรวมกลุ่ม 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาทุน
มนุษย์ของกลุ่มจังหวัดให้มีภูมิคุ้มกันมี
สมรรถภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ท้ังปัจเจกและการรวมกลุ่ม 

ทรัพยากรทุน
มนุษย์ทุกช่วงวัย
ในกลุ่มจังหวัด 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
3.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
4.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
5.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
6.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

 การยกระดับขีด
ความสามารถของ
กลุ่มอาชีพ 
เพื่อรองรับการ
ปรับตัว สร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
เพิ่มสมรรถภาพให้
มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2. โครงการการยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการปรับตัว สร้าง
ภูมิคุ้มกัน เพิ่มสมรรถภาพให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดให้ดีขึ้น  
มีภูมิคุ้มกัน มีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกัน 
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี 

 
กลยุทธ์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการระยะ 

1-5 ป ี

 
พ้ืนที่และ

กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

แหล่งงบประมาณ
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

การส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ของกลุ่ม
จังหวัดอย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้ง
ระบบตามความ
ต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยว
แต่ละประเภท
และแต่ละ
ช่วงเวลาอย่า
ยั่งยืน 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดสู่สากล 
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐานสากล 
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
สร้างขึ้นใหม่ตามทิศทางตลาด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี กลุ่ม 
Startup 
ผู้ประกอบการ 
OTOP 
วิสาหกิจชุมชน 
ในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัด ในและ
ต่างประเทศ 

1.หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
2.หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
3.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
4.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5.หน่วยงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ 
6. หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
7.ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน  
8.หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

 การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ 
โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

4. โครงการการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการโดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. โครงการสร้างเรื่องราว (Story) 
เส้นทาง (Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกันในกลุ่มจังหวัดและ
ระหว่างกลุ่มจังหวัด เช่น เส้นทาง
ท่องเที่ยวในกลุ่มถนนมิตรภาพ 

 การส่งเสริม 
สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ ท า
การตลาด
ท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัด
โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

6. โครงการส่งเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 
 
 

/1.5 แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

1.5 แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 

“เมืองยางพาราก้าวหน้าเชื่อมโยงการค้าอินโดจีนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีอารยะธรรมลุ่มน้ าโขง” 
ค านิยามวิสัยทัศน ์
เมืองยางพาราก้าวหน้า หมายถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นน าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้แก่เกษตรกรน ามาสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างมีเสถียรภาพ 
เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน หมายถึงจังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการค้าที่มีศักยภาพ

ของกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศไทยลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามและจีนตอนใต้ (GMS : Greater Mekong 
Sub-region) ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันมีระบบการการขนส่งและระบบโลจีสติกได้มาตรฐานสากล
มีความสะดวกรวดเร็วสร้างโอกาสในการพัฒนาเชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ หมายถึงการวางแผนทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี
ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมให้ลับบคืนสู่สมดุลทางธรรมชาติใช้ปัจจัยที่มีแผนบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบภายใต้มาตรฐานการผลิตอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษมีต้นทุน
การผลิตต่ าเพ่ือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย 

ท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีอารยะธรรมลุ่มน้ าโขง หมายถึงจังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่คู่แม่น้ าโขงมายาวนานมีชนเผ่าต่างๆกระจายในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงการท องเที่ยวเชิงนิเวศการท องเที่ยวโดยชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน   
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการแปรรูปให้เกิด

    ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
1. เป้าประสงค์ 

1. รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2. ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร                                         
 (ค่าฐานเฉลี่ย 3ปีย้อนหลัง7,258ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท )         
3. กลยุทธ ์

1.วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.การพัฒนาปัจจัยการผลิต 
3.การพัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ 
4.การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5.การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า 
6.การพัฒนาระบบตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
1.เป้าประสงค์ 

1.เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและการส งออก 
2.ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคค่าการค้าชายแดน  
(ค่าฐานเฉลี่ย3ปีย้อนหลัง 3,700.59 ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท)     
 

/3.กลยุทธ์... 
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        3.กลยุทธ์ 

1.วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและการลงทุน 
2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
4.การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 
5.การพัฒนาระบบตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
   เพ่ือเพ่ิมมูลค  ่า 

1.เป้าประสงค์ 
1.เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ 
2. ตัวชี้วัด 

1.. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
297 แปลงหน่วย : แปลง)     

2. จ านวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์1 เพ่ิมขึ้น 
 3.กลยุทธ์ 

1.วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (๒) การพัฒนาปัจจัยการผลิต 
(๓) การพัฒนากระบวนการผลิตการบริหารจัดการ 
 (๔) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 (๕) การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า 
 (6) การพัฒนาระบบตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณี
     และวิถีอารยะธรรมลุ่มแม่น้ าโขง  

 1.เป้าประสงค์ 
1.เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

2.ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
(ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 892.21 ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ  
(ค่าฐานเฉลี่ย3ปีย้อนหลัง557,866คนหน่วย : คน)          

3.กลยุทธ์ 
1.การสืบค้นและการจัดการองค์ความรู ้
2.ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเปูาหมาย 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
4.เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน 
5.ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้รองรับการ

 ท่องเที่ยว  
6.พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
7.การประชาสัมพันธ์การตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

/ยุทธ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  
1.เป้าประสงค์ 

1.พัฒนาการศึกษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสร้างสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ 1 และเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
2. ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สีเขียว  
(ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 179,022.38ไร่หน่วย : ไร่)      
2.การจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนของอปท . และชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ 

  (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 24 แห่ง หน่วย:แห่ง)        
3.กลยุทธ ์

1.การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.การจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อม 
4. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
5.การสร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. เป้าประสงค์ 
1. บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุขการศึกษามีคุณภาพเป็นสังคมแห่ง 

     การเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนมีวินัยมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง  
(ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 6,117 ครัวเรือนหน่วย : ครัวเรือน)      
2.ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้  
(ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 0.38 คะแนนหน่วย : คะแนน)    
3.ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง  
(ค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลัง 90,981 ครัวเรือนหน่วย : ครัวเรือน) 
4.ค่าเฉลี่ยคะแนนO-net ม.3 เท่ากับระดับประเทศ 

3. กลยุทธ ์
1.การพัฒนาคนบึงกาฬสู่สังคมคุณภาพ 
2.การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสวัสดิการสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ

 ประชาชน  
3.การสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจสังคม 
4.การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน 
5.การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนพ้ืนที่ชายแดน 
6.การรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อย 
7.การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 

/1.4 ยุทธ... 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ดังน้ี   
วิสัยทัศน ์อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
 
  " ท้องถ่ินน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

พันธกิจ  (Mission) 
 พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้ 
       มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการ 
      ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ     
       พ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

 พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง  
       แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา  
       ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ
       สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

 พันธกิจที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พันธกิจที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน 
       การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการ                      
       กระจายอ านาจจากรัฐบาล 

 พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมี                     
       ประสิทธิภาพ 

 พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว  และกีฬา 

 พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
2. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
4. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา    

     ท้องถ่ิน 
5. การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความยั่งยืน 
7. ระบบการบริหารการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
8. การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 

/9.การค้า... 
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9. การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
10. ท้องถ่ินมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
         สงบเรียบร้อย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                         ส่ิงแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
                                         ท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

:  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา 
-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และ
การโยธา 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 

- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
:  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 
: การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 

1.2  แผนงานเคหะ และชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนสถิติ ฯลฯ 
- งานไฟฟ้าถนน 
:  การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่
ไฟฟูาสาธารณะ ฯลฯ 
- งานสวนสาธารณะ 
:  การก่อสร้างปรับปรุง  ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, 
สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ  ฯลฯ 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

:  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
:  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร,  งานวิชาการให้บริการ
ด้านวิชาการเกษตร,  งานสวัสดิการการเกษตร,  งาน
ส่งเสริมความรู้การเกษตร,  ส่งเสริมพืชผักสวนครัว 
และผลไม้ ฯลฯ 

-  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
:  ขุดลอกแหล่งน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2  แผนงานการศึกษา 
-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
: การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  การ
บริหารการศึกษา,  การวางแผน และสถิติ, การเงิน
และบัญชี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 

-  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
:  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน,  การบริการผลิตส่ือการสอน ฯลฯ 

-  งานระดับมัธยมศึกษา 
:  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจการนักเรียน,  
การบริการผลิตส่ือการสอน ฯลฯ 
-  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

:  การศึกษานอกโรงเรียน,  งานกิจกรรมนักเรียน,  
การนิเทศน์ ,  การบริการสนับสนุนการศึกษา,  
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด,  การส่งเสริมพัฒนา
หลักสูตร, การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
:  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
-  งานโรงพยาบาล 
:  การรักษาพยาบาล,  การเภสัชกรรม,  งานทันต
สาธารณสุข,  งานเวชกรรมสังคม,  งานบริการ
ส่งเสริมอนามัย,  งานสถานพักฟ้ืน,  การชันสูตรและ
รังสีวิทยา,  การปูองกันและบ าบัดยาเสพติด,  การ
ปูองกันและบ าบัดโรคเอดส์  ฯลฯ 
 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 (ต่อ) 

:  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน 
:  การบริการสาธารณสุข,  งานสาธารณสุขอ่ืน, 
งานวิจัยสาธารณสุข  ฯลฯ 

-  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

:  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่,  
การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตาม
แผน ฯลฯ 

2.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
บริการสาธารณะ,  การวางแผนสถิติด้านสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

-  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
:  การสังคมสงเคราะห์,  การสวัสดิภาพเด็ก และ
เยาวชน, การสวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-  งานบริหารทั่วไป 

:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,  การ
จัดตั้งประชาคม, การประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บสถิติ
ข้อมูล ฯลฯ 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
:  การจัดประชุมสัมมนา,  กิจกรรมการให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ,  การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพ
ติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

:  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,การ
วางแผนปูองกันภัย, การประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย 
ฯลฯ 
-  งานเทศกิจ 
:  การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด้านนิติ
การ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ิน, การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
:  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย,  การ
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การปูองกัน
อัคคีภัย,  ศูนย์วิทยุส่ือสาร ฯลฯ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

:  การพัฒนาด้านการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

 

4.1  แผนงานการพาณิชย์ 

-  งานกิจการสถานธนานุบาล 
:  งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
-  งานกิจการประปา 
:  งานผลิต,  งานจ าหน่ายและบริการ,  งานมาตรา
วัดน้ า,  งานธุรการ,  งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
-  งานตลาดสด 
:  งานจัดระเบียบตลาดสด,  การบริหารงาน 
ตลาดสด ฯลฯ 
-  งานโรงฆ่าสัตว์ 
:  การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ -  งานกีฬา  และนันทนาการ 
:  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา,  งานมวลชนด้านกีฬา
และนันทนาการ  ฯลฯ 
-  งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
:  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการท่องเที่ยว,  
งานวางแผนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   

:  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  แผนงานการเกษตร 
-  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
: งานปุาไม้ชุมชนการพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

:  ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การพัฒนาระบบจัดการมูล
ฝอย ฯลฯ 

- งานบ าบัดน้ าเสีย 
:  ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ,  ระบบการรักษา
ความสะอาดคูคลอง  ระบายน้ า  ฯลฯ 

: การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  7 

:  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-  งานบริหารทั่วไป 
:  การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,  การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร, กิจการทะเบียน, การปกครอง, การ
ประชาสัมพันธ์, การ้องทุกข์ ร้องเรียน, การ
ประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดท า
ค าส่ังประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
-  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 
:  งานวิชาการและแผน, การจัดท างบประมาณ, การ
ติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ, การ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ,การจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ฯลฯ 
-  งานบริหารงานคลัง  
:  การเบิกจ่าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติ
การเงินและการคลัง, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนา
รายได้, การจัดเก็บรายได้, การซ่อมแซม บ ารุงรักษา
พัสดุ, กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง 
และการบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
  

 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  8  
:  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การ
วางแผนปูองกันภัย, การประชาสัมพันธ์ปูองกันภัย 
ฯลฯ 
 -  งานเทศกิจ 
:  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรมด้าน
นิติการ,  การรักษาความสงบเรียบร้อย,  การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ิน, การรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
: การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการ
ระงับและบรรเทาสาธารณภัย,การปูองกันอัคคีภัย, 
ศูนย์วิทยุส่ือสาร ฯลฯ 
8.2  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 
-  งานวิชาการ  วางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
:  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการท่องเที่ยว,  
งานวางแผนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ 
8.3  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
-  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการ
โยธา 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งาน
วางแผน ฯลฯ 
-  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
:  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การ
ควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบ ารุง
ทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 

: การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอโซ่พิสัย   
วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตยางพารา 
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรให้มีผลิตผลและมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการเพ่ิม     

 ความรู้ให้เกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและมีโอกาสทางการตลาดที่ด ี 
2) พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมให้มีความสะดวกและมั่นคง  
3) พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  
4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

 พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม  
5) เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และภัยพิบัต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

การพัฒนาแหล่งน้ าให้ 
สามารถท าการเกษตร
ได้ อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนที่ 
การเกษตร 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

พัฒนาแหล่งน้ าที่มี    
อยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนส่งเสริม 
การปลูกยางพารา 

ผลผลิตทาง 
การเกษตรต่อไร ่
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

พัฒนา สนับสนุน 
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
การเกษตรและด้าน
อ่ืนๆให้เป็นรายได้
หลักของ ประชาชน 

พัฒนาการผลิตผล 
ทางด้านการประมงให้ม ี
ปริมาณและมูลค่าที่
เพ่ิมขึ้น เกษตรกรมี
รายได้ต่อ ครัวเรือน
เพ่ิมขึ้น 

ผลิตผลทางด้าน 
การประมงให้ม ี
ปริมาณและ มูล
ค่าที่เพ่ิมขึ้น 

50 
ราย 

50 
ราย 

50 
ราย 

50 
ราย 

การฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการและ 
ศึกษาดูงาน 

พัฒนาผลผลิตทางการ
ให้ มีปริมาณและมูลค่า
ที่ เพ่ิมขึ้นเกษตรกรมี
รายได้ต่อ ครัวเรือน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือ ยกระดับ
เศรษฐกิจของ ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

ร้อยละของ 
หมู่บ้านที่ได้รับ 
การดูแลให้ม ี
ความเป็นอยู่ที่ดี 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

การฝึกอบรม 
ส่งเสริมด้าน 
วิชาการ 

/ประเด็น... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนเศรษฐกิจและ
สังคม 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ เพียงพอ มี
มาตรฐาน และ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของประชาชน 
เพ่ือการ ขนส่งสินค้า
การเกษตรและ การ
คมนาคมทั่วไป 

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น ของ
การพัฒนา 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

- ถนนลาดยาง เชื่อม
ระหว่าง หมู่บ้าน  
- ก่อสร้างประปา ขนาด
กลาง  
- ก่อสร้างสะพาน ข้าม
ล าห้วย  
- ขอรับการ สนับสนุน
จาก หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

การคมนาคมสะดวก
และ รวดเร็วขึ้น 

ร้อยละของ 
เส้นทางการ 
คมนาคม
สะดวก ขึ้น 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยางเชื่อม 
ระหว่างหมู่บ้าน  
- ขอรับการ สนับสนุน
จาก หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

     
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาแหล่งการค้า การบริการ และเสริมสร้างความมั่นคง ชายแดน 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

หมู่บ้าน/ชุมชน
สามารถ พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
มีความสงบสุข
เพียบพร้อม ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

-ร้อยละของ 
จ านวน หมู่บ้าน
ที่สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้
ตาม ปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง  
- หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ 
พอเพียงต้นแบบ 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

- ถนนลาดยาง เชื่อม
ระหว่าง หมู่บ้าน  
- ก่อสร้างประปา ขนาด
กลาง  
- ก่อสร้างสะพาน ข้าม
ล าห้วย  
- ขอรับการ สนับสนุน
จาก หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีขึ้นทั้งทาง
กายและสภาวะ 
จิตใจ 

ร้อยละของ
ประชาชน ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

- สร้างความสามัคคีใน 
ชุมชน  
- เสริมสร้าง 
กระบวนการทาง สังคม
ให้เข้มแข็ง 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาแหล่งการค้า การบริการ และเสริมสร้างความมั่นคง ชายแดน (ต่อ) 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ขึ้นทั้งทางกายและ
สภาวะ จิตใจ 

ร้อยละของ
ประชาชน ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

- สร้างความสามัคคี
ใน ชุมชน  
- เสริมสร้าง 
กระบวนการทาง 
สังคมให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการพ่ึงตนเอง 
ด้านสุขภาพของ 
ประชาชน 

ร้อยละของ 
ประชาชนที่ม ี
สุขภาพดีขึ้น 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

- ฝึกอบรม/ 
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให ้
ความรู้แก ่ประชาชน
ด้านการ ดูแลรักษา
สุขภาพ ตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ประชาชนอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ดี 

ร้อยละของ
หมู่บ้านที่มีการ
จัดการ 
ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
100 

- ส่งเสริมการจัดตั้ง 
กลุ่มบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชา 
ติ ของชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมและ 
การศึกษาดูงาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ  
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ประชาชน 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
ไร้มลพิษ 

ร้อยละของขยะ
มูล ฝอยที่ลดลง 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

- จัดหาที่ทิ้งขยะ/ 
จัดการกับปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่าง 
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การรักษาความสงบและความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ  

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองและ 
แก้ปัญหาได ้

จ านวนหมู่บ้าน 
ที่มี ศักยภาพใน 
การรักษาความ 
ปลอดภัยภายใน 
หมู่บ้านของตน
ได้ 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 

- สร้างความม่ันใจ 
ในความปลอดภัย ใน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน 

ปูองกันปัญหา 
อาชญากรรมและ 
ปราบปรามการแพร ่
ระบาดยาเสพติด 

จ านวนคดี
เกี่ยวกับ 
อาชญากรรม
และ ยาเสพติด
ลดลง ร้อยละ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

- ออกปฏิบัติงานใน 
พ้ืนที่สุ่มเส่ียงทุก 
วันๆละ 10 นาย 
(ตร.5 นาย/อส.ตร. 
5 นาย) 

สังคมและประชาชน 
เชื่อมั่นต่อองค์กรและมี 
ความพึงพอใจต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ 

ความเชื่อมันของ 
ประชาชนต่อ
การ ปฏิบัติงาน
ของ เจ้าหน้าที่
ในการ รักษา
ความสงบ 
เรียบร้อยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

- ปรับทัศนคติและ 
วิธีการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึดประชาชน
และชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 

การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วน ร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรม
และ ปัญหายาเสพติด 

การเข้ามามีส่วน 
ร่วมของภาค
ประ ชาชน 
ภาคเอกชน 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
35 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

- สนับสนุนการ 
จัดตั้ง กลุ่มของ
ชุมชนในการ ปูองกัน
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด  
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พิษภัยของยาเสพติด 
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1.5   อื่นๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0  

ประเทศไทย  4.0 หรือ Thailand 2.0 หมายถึง  การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เน้น
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก  แต่จะเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart  Farmer)  และ
สนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 
1.0”  ที่เน้นด้านเกษตรกรรม  จนถึง“ประเทศไทย 2.0”  ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  และ “ประเทศไทย 3.0”  ที่
เน้นอุตสาหกรรมหนัก  ซ่ึงท าให้เราติดอยู่ใน  3  กับดัก  คือ รายได้ปานกลาง  ความเหลื่อมล้ า  และความไม่
สมดุลในการพัฒนา  ซ่ึงรัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย  3.0  ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”  
ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  คือ  เปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท าปริมาณ
น้อยแต่ได้ผลมาก  ซ่ึงต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา  3  เรื่อง  คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น 
ดังน้ัน  เราจึงต้องค้นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่  ที่จะสร้าง

ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่  21  โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ”  
ของประเทศที่มีอยู่  2  ด้าน  คือ  ความหลากหลายเชิงชีวภาพ  และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็น 
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน  5  กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปูาหมาย  ได้แก่ 

กลุ่มที่  1  กลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มที่  2  กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีการแพทย์ 
กลุ่มที่  3  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอ

นิกสควบคุม 
กลุ่มที่  4  กลุ่มดิจิทัล  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและฝังกับอุปกรณ์ต่างๆ และ 
กลุ่มที่  5  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง (จดหมายข่าว

รัฐบาลเพ่ือประชาชน,2559) 
ความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ ประเทศไทย  4.0 (THAILAND 4.0)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา ได้ตระหนักและส่งเสริมการที่ทุกฝุายได้ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากน้ัน  นับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  ได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซ่ึงมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 (THAILAND 4.0) กลุ่มที่  5  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  
และบริการที่มีมูลค่าสูง  ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  อาทิ งอบ  ไม้กวาดทางมะพร้าว  พัดท า
จากไม้ไผ่  เส่ือท าจากต้นกก  กระติบข้าว  น้ ายาล้างจาน  น้ ายาสระผม  น้ ายาล้างรถยนต์  ผ้าห่ม  เป็นต้น  
ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนท้องถ่ิน  และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโซ่พิสัยและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ซ่ึง
จากความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมน้ี  ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน ท าให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป และเยาวชนยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงเหล่าน้ีถือเป็นการสร้างกลไก
เศรษฐกิจฐานราก ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงบนพ้ืนที่ของตนเอง  หากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง ก็จะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงเป็นพลังพลเมืองที่ส าคัญ ใน
การสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน ์

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ   ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน   ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ี 

 
       “ท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล ชุมชนวัฒนธรรม น าพาแหล่ง
ท่องเที่ยว” 

 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา (พ.ศ.2561 - 2564) 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  8  ด้าน 8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ 

       เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ 

    การท่องเที่ยว       
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  และส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    พันธกิจ  :  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ 
      ความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของ
      ท้องถ่ิน 

    เป้าประสงค์ :  การคมนาคมและสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง รักษาถนน รางระบายน้ า และ
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1. ให้มีการการก่อสร้าง/ปรับปรุง รักษาถนน ราง
ระบายน้ า  12 หมู่บ้าน 

1.2 สาธารณูปโภค 1. ให้มีไฟฟูาส่องสว่างในจุดส าคัญ 12 หมู่บ้าน 
2. ให้มีการก่อสร้าง /ปรับปรุง ระบบประปา ให้ใช้
งานได้และเพียงพอ 12 หมู่บ้าน 

1.3 การผังเมือง 
 

1.จัดระบบผังเมืองในหมู่บ้าน ปูองกันอุบัติเหตุ มี
กระจกส่องโค้งในจุดส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  :  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 

      ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

:เปูาประสงค์     1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ตลอดจนการรับรู้ข่าวสาร
       ที่ทันสมัย 
                 2. ประชาชนมีคุณภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ ทุกวัย 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.การส่งเสริมอาชีพ 
 

1.ฝึกอบรมยกระดับฝีมืออาชีพ 
2.จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร 
3.อุดหนุนงบประมาณส าหรับกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 

2.งานสวัสดิการสังคม 
 

1.สนับสนุนกิจกรรมของ อสม. 
2.จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ / ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทุก
คน 

3.การศึกษา 
 

1.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริมในทุก
สถานศึกษา 
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนให้แก่โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.อุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
4.ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา 

4.สาธารณสุข 1.จัดให้มีตรวจสุขภาพประจ าปีทุกหมู่บ้าน 
2.จัดสรรเวชภัณฑ์ให้แก่วัด โรงเรียน ครบทุกแห่ง 
3.ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย กินอาหารปลอดภัย 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ   :  1. ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
       ทรัพย์สินของประชาชน  

   2. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการ     
พัฒนาท้องถ่ินที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  1. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
       ติด 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานองค์กรในท้องถ่ิน 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยใน
ชีวิต  ทรัพย์สิน  รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและปูองกันสาธารณภัย 
 

1.ฝึกอบรมอาสาสมัคร ,อปพร. , 
2.จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว       
พันธกิจ   :  1. ขยายฐานการผลิตและจ าหน่ายสินค้า  OTOP  ของต าบลให้มากขึ้นและเกิดการต่อรอง
               ราคาที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  :  1. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการว่างงานและเพ่ิมศักยภาพฝีมือ 
        แรงงาน 

    2. พัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาต าบล 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1 ส่งเสริมการลงทุน 
 

1.จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP 

2.ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

1.ส่งเสริมส านักสงฆ์ถ้ าพระเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
อนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ    :  1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  1. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.การคุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษาการใช้ประโยชน์จาก
ปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
  

1.การคุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษาการใช้ประโยชน์จาก
ปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 

1.ด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6 :  ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  

ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
พันธกิจ  : 1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบศึกษา  และสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 

         ศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ : 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  และคุณค่าวัฒนธรรม 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
วัฒนธรรม 
  

1.ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 
2.ส่งเสริมท านุ บ ารุงพุทธศาสนา 
3.จัดงานประเพณีต่างๆ 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 :  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
พันธกิจ   :  1. ส่งเสริมปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์  :  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  
2.จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน 

2.เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 1.จัดฝึกอบรมสมาชิก พนักงานและลูกจ้าง ทัศนศึกษา
ดูงาน 
2.จัดอบรมบุคคลากร 

3.อ่ืน ๆ 1.สนับสนุนกิจกรรมของอ าเภอ ท้องถ่ินอ่ืน และ
หน่วยงานอ่ืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  8 :  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พันธกิจ  :  1. ส่งเสริมสนับสนุนในด้านของภาษาอาเซียน เพ่ือพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
       อาเซียน 

เป้าประสงค์ :  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาการเข้าสู่ 
             ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมประชากรภาครัฐและประชาชนให้มีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศและเพ่ิมทักษะการประกอบ
อาชีพด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอาเซียน  
 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
(1) การคมนาคมและสาธารณูปโภค  ต่าง  ๆ  ได้มาตรฐานเพียงพอ  สะดวก  รวดเร็ว 
(2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ตลอดจนการรับรู้ข่าวสารที่
ทันสมัยประชาชนมีคุณภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศ ทุกวัย 
(3) ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานองค์กรในท้องถ่ิน 
(4) ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการว่างงานและเพ่ิมศักยภาพฝีมือ
แรงงาน 
(5) พัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาต าบล 
(6) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  และคุณค่าวัฒนธรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่าง
ต่อเน่ือง 

/(8) ยกระดับ... 
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 (8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาการเข้าสู่   
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.4 ตัวชี้วัด 
 1) กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

  งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2) กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ได้

มาตรฐานเพียงพอ  สะดวก 
รวดเร็ว      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต        ประชาชนมีรายเพ่ิมขึ้น  ลดปัญหาการว่างงาน  
และเพ่ิมศักยภาพ 
ฝีมือแรงงาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการลงทุนสร้างอาชีพ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินรวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนัก 
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและคุณค่า
วัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ท้องถ่ินมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/กลยุทธ์... 
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 2.6 กลยุทธ ์
1. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง รักษาถนน รางระบายน้ า และความสะอาดเป็นระเบีย บ
เรียบร้อยของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2 สาธารณูปโภค 
1.3 การผังเมือง 

2.  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย        
2.1 การส่งเสริมอาชีพ 
2.2 งานสวัสดิการสังคม 
2.3 การศึกษา 
2.4 สาธารณสุข 

3.  กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
     และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

3.1. การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งปูอง
กับและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
    เรียบร้อย ประกอบด้วย 

       4.1 ส่งเสริมการลงทุน  
4.2. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

5. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

5.1.การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
     การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
6. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม จารีตประเพณีและภูมิ    

    ปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
6.1 ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินและวัฒนธรรม  
7. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

7.1  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
7.3  อ่ืนๆ 

8. กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
    อาเซียน ประกอบด้วย 

8.1  ส่งเสริมประชากรภาครัฐและประชาชนให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและเพ่ิม
       ทักษะการประกอบอาชีพด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ประชาคม 
       อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 

/2.7 จุดยืนยุทธสาสตร์.. 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถ่ินให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นท้องถ่ินน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา พัฒนาสินค้าหน่ึงต าบล ชุมชนวัฒนธรรม 
น าพาแหล่งท่องเที่ยว 

 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม  ดังน้ี 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ความเช่ือม...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงมีราย ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT   ดังน้ี 

 
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weak) โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1.  อบต.หนองพันทามีพ้ืนที่ติด
กับล าห้วยหลายสาย  เช่น  
ล าห้วยกะมัน  
ล าห้วยลึก  ล าห้วยไม้ซอด    
ล าห้วยอีเลิศเป็นต้น 
2.มีพ้ืนที่เขตติดต่อกับ 
ปากคาด 
3. เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ 
ส าหรับการเกษตร 
4. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หลากหลาย 
5. เส้นทางคมนาคมระหว่าง
ต าบลสะดวก 
สบาย 
6. ประชาชนส่วนใหญ่ให ้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
7. ประชาชนตื่นตัวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
8. มีผลผลิตทางการเกษตร
มากมาย 
9. มีสถานศึกษารองรับทั้ง
มัธยมและประถมรวมทั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง 
10. มีศูนย์สาธารณสุขภายใน
ต าบล 
11. มีบุคลาที่มีคุณภาพ 
12. มีการแข่งขันทาง
การเกษตรสูง 

1. การพัฒนาด้านการ 
เกษตรด าเนินไม่
ต่อเน่ือง 
2. ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้จ่ายมากกว่ารายได้
และขาดความรู้ทาง
เทคโนโลย ี
3. ประชาชนไม่มี
เงินทุน 
ส าหรับท าการเกษตรที่
ใช้ทุนมาก  
4. เกิดปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซากและแล้งซ้ าซาก 
5. ไม่มีการว่างแผนผัง
ที่เหมาะสม 
6. แรงงานฝีมือมีน้อย
และมีการอพยพ
แรงงาน 
7. ขาดอาชีพเสริมหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว 
8. เยาวชนบางส่วนมี
ความประพฤติไม่
เหมาะสม 
9. ขาดการวางแผน
ด้านการเกษตรที่เป็น
ระบบ 

1. อยู่ใกล้กับตัวอ าเภอโซ่ 
พิสัยและปากคาด 
2. สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง 
ผลิตภัณฑ์ขายได้ทั้งป ี
3. จังหวัดมีนโยบาย
แก้ไข 
ปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบ 
4. รัฐบาล  จังหวัดและ
อ าเภอมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
5.อยู่ใกล้กับหน่วยงาน
ราชการต่าง  ๆ  ที่จะให ้
ค าแนะน าปรึกษา 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

1. ล าห้วยตื้นเก็บกักน้ าใช ้
ไม่ได้ตลอดทั้งป ี
2. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ทั้งระบบเป็นการแก้ไข 
ปัญหาระยะยาวและใช ้
งบประมาณสูง 
3. งบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนไม่เพียงพอ 
4. ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
ต่อรองราคาสินค้า  
OTOP 
5. ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล 
6. ขาดวัตถุดิบในการผลิต
สินค้าOTOP 
7. ประชาชนขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และขาด 
การใฝุรู้ใฝุเรียน 

 
 

/การสรุปสถานการณ์... 
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การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปน้ี    

 (1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังน้ี 

1)  มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับต าบล 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับต าบล  

3)  การประปา   องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเองอยู่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีการขอความอนุเคราะห์เรื่องน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การ
แก้ปัญหาคือ การให้บริการน้ ากับผู้ที่ประสบปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้น้ัน  เช่น  โครงการก่อสร้างระบบน้ าประปาขนาดใหญ่  ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป   เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนิน
โครงการได้ต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
ปัญหาคือ ยังมีครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน   แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่าน้ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะในหมู่บ้านไม่มีมีการเกิดมลพิษ เพราะในต าบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค 
โดยบางครัวเรือนซ้ือน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด   

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 

เช่น ยางพารา ข้าว มันส าปะหลัง ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์
เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 15 - 60 ปีมีอาชีพและรายได้ ร้อยละ  90  มีอาชีพและมีรายได้   หมู่บ้านในเขตต าบลบาง
หมู่บ้านมีอาชีพค้าขาย  มีร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจของต าบลจึงไม่เท่ากัน แต่
ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  30,000  บาทต่อปีร้อยละ  75  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่า
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซ้ือของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตร
บางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย  

/การวิเคราะห์.. 
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  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 - 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหาน้ียังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญในเรื่องน้ีซ่ึงก็ได้ผล
ในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยัง
ไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 - 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ    
9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  99   ด้านการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  
ประชากรในเขตต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ 
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในต าบล  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและ
รณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้หมู่บ้านเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอ
โรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีเพียงบางครอบครัวที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนประชาสัมพันธ์  

/ให้ทราบถึง.. 
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ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  
การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหา
ที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้      
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอโซ่พิสัยได้แจ้งภาพรวมทราบน้ันพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด ควร
ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ าให้มากกว่าน้ี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่าน้ัน  
เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  
ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหา ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า ส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  การแก้ไขปัญหา องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  ในพ้ืนที่ของตนเอง
และที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตต าบล   มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  แต่ละ

หมู่บ้านมีสมาชิกสภาหมู่บ้านละ 2 รวม 24 คน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น   การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปี พ.ศ. 2555  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  3,951   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน   6,082  คน  คิดเป็นร้อยละ   
64.96  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,951  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งส้ิน  
6,082  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.96  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง เป็นบางหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  
ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท า
ไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกชุมชนในเขตต าบล   ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากน้ี  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล โครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญ
เท่าเทียมกับอบต. อ่ืนๆ  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลัง
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

/การประเมิน. 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี   

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน้ม 

อนาคต 
1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในต าบลหนองพัน
ทา 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในต าบล
หนองพันทา 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

3) ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในต าบล
หนองพันทา 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณไม่
เพียงพอ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นที่ประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในต าบลหนองพัน
ทา 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่ปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน 

- ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและผู้ปุวย 

 

 
 
 
 
 

/3.2 การประเมิน ต่อ... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน้ม 

อนาคต 
 3) ปริมาณขยะและน้ าเสีย

เพ่ิมมากขึ้น 
 - ในต าบลหนองพัน

ทา 
- ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
ต าบลหนองพันทา 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

 (6) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ า
ที่ยังไม่สะอาดและมี
ส่ิงเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนใน
ต าบลหนองพันทา 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 1) การศึกษาส่ือการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
ต าบลหนองพันทา 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในต าบลหนองพัน
ทา 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2 การประเมิน ต่อ... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ 
ความ
ต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้ม 
อนาคต 

 3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในต าบล
หนอองพันทา 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ ส่ิง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในต าบล
หนองพันทา 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้น
ไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี
   

- ประชาชนใน
ต าบลหนองพันทา
ที่อายุ 35  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 35 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1) มีการทะเลาะวิวาทกันในบางที่ที่
มีการจัดงานรื่นเริง 

- การทะเลาะ
วิวาท 

- ประชาชนต าบล
หนองพันทา 

- ประสานขอความ
ร่วมมือทางทุกส่วนให้
ช่วยกันสอดส่องดูแล 

4. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผนใน
การด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนต าบล
หนองพันทา 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
ต าบลหนองพันทา 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่จ าหน่าย
สินค้า 
 

- การพาณิช
ยกรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซ้ือ  

- เกษตรกรใน
พื้นที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1) น้ าไม่เพียงพอ ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้
ดิน 

- พื้นที่ในต าบล
หนองพันทา 

- ปัญหา จัดหาแหล่ง
น้ าจากแหล่งอ่ืนเพ่ิม
มากขึ้น   

2) มีปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะและน้ า
เสีย 

- ส่ิงแวดล้อม - พื้นที่ในต าบล
หนองพันทา 

- ปัญหาขยะ 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้ 

 
/3.2 การประเมิน ต่อ... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน้ม 

อนาคต 
6. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตและเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) นโยบายที่เร่งด่วน
เกินไปท าให้การ
ด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพัน
ทา 

- ปัญหาเรื่องความ
เร่งด่วนของการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ควรระบุห้วงเวลา
ให้ชัดเจนเพ่ือความ
มีประสิทธิภาพของ
งาน 

7. การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ 

1) นโยบายที่เร่งด่วน
เกินไปท าให้การ
ด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพัน
ทา 

- ปัญหาเรื่องความ
เร่งด่วนของการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ควรระบุห้วงเวลา
ให้ชัดเจนเพ่ือความ
มีประสิทธิภาพของ
งาน 

2) บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการงาน 

- จ านวนบุคลากร การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้า
เน่ืองจากบุคลากร
น้อยควรเพิ่ม
บุคลากรให้เพียงพอ 

8. ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1) การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในความเป็นจริง
ยังคงเป็นส่ิงที่ห่างไกล
ส าหรับชุมชนในต าบล 

- สร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

- ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพัน
ทา 

- จัดบุคลากรผู้มี
ความรู้สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
คนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งค่ัง
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสต
ร์การ

พัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การ

ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมา 

ภิบาลในส่งคม
ไทย 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการ
ผลิต การตลาดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

2. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1.ส่งเสริมการพัฒนาภาคการ
ผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า

และการแปรรูปให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม
โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

2.พัฒนาขีด
ความสามารถด้านการค้า
และการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

3.  ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิง
นิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 
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3. การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับ
คุณภาพชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

6 การรักษาความสงบความ
มั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคม
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 

  

 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อบต.
หนองพันทา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านงานการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2.ไม่มีน้ าท่วมขังร่องระบายน้ า 
3.มีถนนเพียงพอต่อการขน
ถ่ายพืชผลทางการเกษตร 
4.แหล่งน้ าได้รับการขุดลอก 
5.ทุกหมู่บ้านไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้ได้ท่ัวถึง 

1.จัดต้ัง
ศูนย์กลาง  
OTOP 
จ าหน่ายสินค้า 

1.ประชาชนท่ีว่างงานมีงานท าหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
2.ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
3.ทุกกลุ่มอาชีพมีเงินอุดหนุนทุกปี 
4.ทุกหมู่บ้านมีการจัดต้ังกองทุนปุ๋ย 
5.ทุกคนมีโอกาสได้มีทุนศึกษาต่อ 
6.ทุกคนมีโอกาสได้รับทราบข่าวสาร 
7.ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร ์
8.ประชาชนให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารเพ่ิม 
ขึ้นจากเดิม 
9.ผู้สูงอายุทุกคนได้ตรวจสุขภาพทุกปี 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.1ก่อสร้าง/ปรับปรุง รักษาถนน รางระบาย
น้ า และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2สาธารณูปโภค 
1.3 การผังเมือง 

1.การส่งเสริมอาชีพ 
2.งานสวัสดิการสังคม 
3.การศึกษา 
4.สาธารณสุข 

1.ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจน
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
 
 

1.การคุ้มครอง ดูแล บ ารุง 
รักษาการใช้ประโยชน์จากป่า
ไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ 

1 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  
รวมท้ังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1 ส่งเสริม
การลงทุน 
2.ส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
 
 

1.การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.เพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากร 
3. อื่นๆ  
 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน 
ฝายน้ าล้น,รางระบายน้ า 
2.โครงการขยาย/ซ่อมแซมไฟฟ้า
,ประปา 
3.โครงการจัดผังชุมชน 

1.สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
2.อบรมกลุ่มสตร ี
3.จัดสวัสดิการ/โครงการ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ด้อยโอกาส 
4.ส่งเสริมการศึกษา 
6.สวัสดิการด้านสาธารณสุข 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุน
กีฬาต้านยาเสพติด 
2.รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.อบรมทักษะ อปพร. 
 

1.พัฒนาส านัก
สงฆ์ถ้ าพระ 
2.สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวห้วย
กระมัน 

1.การจัดการขยะ 
2.ปรับภูมิทัศน์ /
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
3.อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
4.อนุรักษ์สัตว์น้ า 

1.ส่งเสริม/สนับสนุน
ประเพณีท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมและสนับสนุน
ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 
3.ส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2.ส ารวจความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/รอง
นายกอบต./เลขานุการนายก 
อบต./สมาชิกสภา อบต./พนักงาน 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 

การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม 
การท่องเท่ียวกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ท่ีดี 

1.มี  อปพร.  
ครบตาม
เป้าหมาย 
2.หัวหน้าคุ้มทุก
หมู่บ้านให้ความ
สนใจการ
สอดส่องดูแล
ภายในคุ้ม 

1.ท่ีสาธารณะได้รับการ
จัดต้ังแนวเขตชัดเจน 
2.มีการปลูกต้นไม้
ทดแทนส่วนที่ถูกท าลาย 

1.ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

1.สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจในการบริหาร
จัดการ 
2.พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การส่งเสริมและ
พัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

การส่งเสริมและ
พัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

1.ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขต
ต าบลเพ่ือเตรียมพร้อม
ท่ีจะพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
 1. ส่งเสริมประชากร
ภาครัฐและประชาชน
ให้มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
และเพ่ิมทักษะการ
ประกอบอาชีพด้าน
สังคม เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1. ฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ภาษา
อาเซียน  
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1.ส่งเสริมการพัฒนาภาคการ
ผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า

และการแปรรูปให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรม
โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

2.พัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
การค้าและการลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

3.  ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิง
นิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 

5 ส่งเสริมด้านการศึกษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน 

6 การรักษาความสงบ
ความมั่นคงและพัฒนาคน
สู่สังคมภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 

  

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  

 



~ 72 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 33  
 
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
พันทา 

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด อบต. 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด อบต. 

4 ด้านวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

5 ด้านบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด อบต. 

6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

7 ด้านบริหารจัดการท่ีดี บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด อบต. 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

8 ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 

 
 
  

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ผ.01

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน       128    32,600,000      171     42,744,000       192     52,474,000      191     51,494,000       192     51,734,000       874    231,046,000

1.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป       -               -          7      3,350,000         7      3,350,000        7      3,350,000         7      3,350,000         28     13,400,000

รวม      128   32,600,000     178    46,094,000      199    55,824,000      198   54,844,000       199    55,084,000       902  244,446,000

2.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป         7       520,000        9       1,070,000         9       1,070,000        9      1,070,000         9       1,070,000         43      4,800,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข        13       860,000      20       3,410,000        20       3,410,000       20      3,410,000        20       3,410,000        93     14,500,000

2.3 แผนงานการศึกษา        37      6,612,000      43      8,662,000        43      8,662,000       43      8,662,000        43      8,662,000       209     41,260,000

2.4 แผนงานงบกลาง         2    12,050,000        2     12,050,000         2      12,050,000        2     12,050,000         2     12,050,000         10     60,250,000

รวม       59   20,042,000      74    25,192,000       74     25,192,000       74    25,192,000        74    25,192,000       355   120,810,000

3.1 แผนงานการศึกษา         5       950,000        5        950,000         5        950,000        5        950,000         5        950,000         25      4,750,000

3.2 แผนบรหิารงานทั่วไป         7       400,000       13       1,140,000        13       1,140,000       13       1,140,000        13       1,140,000        59      4,960,000

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน         2       150,000        2        150,000         2         150,000        2        150,000         2        150,000         10        750,000

รวม        14     1,500,000      20     2,240,000       20      2,240,000       20     2,240,000        20     2,240,000        94    10,460,000

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเการ
จัดระเบยีบชุมชนและสังคมการ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
ส่งเสรมิคณุภาชีวิตคน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

รวม 5 ปี

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ่น

 ป ี2565

                 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
โครงสรา้งพื้นฐาน

ยทุธศาสตร์

 ป ี2561  ป ี2563 ป ี2562  ป ี2564

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)



ผ.01

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

รวม 5 ปี ป ี2565

                 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์

 ป ี2561  ป ี2563 ป ี2562  ป ี2564

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป         8       760,000        8        760,000         8        760,000        8        760,000         8        760,000         40      3,800,000

รวม         8      760,000       8       760,000         8        760,000        8       760,000         8       760,000        40     3,800,000

5.1 แผนงานสาธารณสุข         8      1,741,000        8       1,741,000         8       1,741,000        8       1,741,000         8       1,741,000         40      8,705,000

5.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป         6       130,000        6        130,000         6         130,000        6        130,000         6        130,000         30        650,000

รวม        14     1,871,000      14      1,871,000        14       1,871,000       14      1,871,000        14      1,871,000        70     9,355,000

6.1 แผนงานการศึกษา         7       1,110,000        7       1,110,000         7        1,110,000        7       1,110,000         7       1,110,000        35      5,550,000

6.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน

        1        20,000        1         20,000         1          20,000         1         20,000          1         20,000          5        100,000

รวม         8     1,130,000       8      1,130,000         8      1,130,000        8      1,130,000         8      1,130,000        40     5,650,000

7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป        24     4,295,000       31      5,435,000        31      5,435,000       31      5,455,000        31      5,455,000        148     26,075,000

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
บรหิารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถิ่น

7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
บรหิารจัดการท่ีดี

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ
วางแผนการส่งเสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว



ผ.01

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

รวม 5 ปี ป ี2565

                 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์

 ป ี2561  ป ี2563 ป ี2562  ป ี2564

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)

7.2 แผนงานการศึกษา         9      1,080,000        9       1,080,000         9       1,080,000        9      1,080,000         9       1,080,000         45      5,400,000

7.3 แผนงานสาธารณสุข         6      1,370,000        6       1,370,000         6       1,370,000        6      1,370,000         6       1,370,000         30      6,850,000

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน         6       970,000        6        970,000         6        970,000        6        970,000         6        970,000         30      4,850,000

รวม       45     7,715,000      52     8,855,000       52     8,855,000       52     8,875,000        52     8,875,000       253    43,175,000

8.1 แผนงานการศึกษา         1        100,000        1        100,000         1         100,000         1        100,000          1        100,000          5        500,000

รวม         1       100,000        1        100,000         1        100,000        1       100,000         1        100,000          5       500,000

     277   65,718,000    355    86,242,000      376    95,972,000     375    95,012,000      376    95,252,000     1,759   438,196,000รวมท้ิงส้ิน

8. ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิและ
พฒันาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 76 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ห้วยลึก-ยางชุม) 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 0.5 เมตรยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 2 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 627 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 627 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 77 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 11 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 627 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ป่าไร่-โนนแก้ว) 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 20 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 152 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 78 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 609 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 4 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 6 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ถนนความกว้าง 4 เมตรยาว 204 เมตร หนา 0.55 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร 
ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
 

250,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 612 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ต่อเติมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 7 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
เรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 79 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมต่อ
เติมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ต่อเติม  ลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมต่อ
เติมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 1 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ต่อเติม  ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 16 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ต่อเติมลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 2 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 80 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ต่อ
เติม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที ่10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 7 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองพันทา
ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองพันทา
ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองพันทา
ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองพันทา
ก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 81 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 176
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 3 บ่อตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 176 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 140 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 140 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ 
ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพักภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 140 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ 
ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 140 
เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.60 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 82 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ล าห้วยสาธารณะ  
หมู่ที่ 2  บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขนาดช่อง 1.5 X 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร จ านวน 
2 ช่องทาง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างลานกีฬาคสล.  
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ในการ
เล่นกีฬาของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 พื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 715 
ตร.ม 

มีสถานที่ออก
ก าลังกายของ
ชุมชน 

กองช่าง 

30 โครงการเทพื้น คสล. รอบเมรุ
วัดทองสุทธาวาส  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้
ประชาชน
สะดวกในการ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีต
รอบเมรุ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 เทพื้นคอนกรีต
รอบเมรุ 

ประชาชน
สะดวกในการ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมปาก
ห้วยโพน 
หมู่ที่ 7  บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 2 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ขนาดช่อง 1.5 X 1.5  เมตร ยาว 4 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ขนาดช่อง 1.5 
X 1.5  ม. ยาว 
4 ม. 
2 ช่องทาง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างสะพานห้วย
กระมัน 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างสะพาน
ห้วยกระมัน 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 83 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคลองเลิงเค้า 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ขนาดช่อง 1.5 X 1.5  เมตร ยาว 4 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ขนาดช่อง 1.5 X 
1.5  เมตร ยาว 
4 เมตร  

ไม่มีน้ าท่วม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อเป็นสถานที่ประชุม
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
สถานที่
ร่วมกันท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
คสล.  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การเล่นกีฬาของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
สถานที่
ร่วมกันท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

36 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การประชุมและจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของ
หมู่บ้าน ให้มิดชิดมาก
ข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
สถานที่ใน
การประกอบ
กิจกรรม
รวมกัน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์ฝึกอาชีพนวดแผนไทย  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การฝึกอบรม นาด
แผนไทย ประจ า
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนใน
พื้นที่มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 84 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

38 ปรับปรุงอาคารสถานที่
เพื่อเอื้อแก่ผู้สูงอายุและผู้
พิการภายในที่ท าการอบต. 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

ตามแบบกฎกระทรวง ก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2558 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
มีความสะดวก
ในการรับบริการ 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
อบต.หนองพันทา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้พนักงานผู้
มาติดต่อ 

ปรับปรุง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

ห้องน้ าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
น่าใช้ 

กองช่าง 

40 โครงการต่อเติมปรับปรุง
อาคารส านักงาน  
อบต.หนองพันทา 

เพื่อขยายอาคาร
ส านักงานรองรับ
การงานที่เพิ่มมาก
ข้ึน 

ปรับปรุงห้อง ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคาร 
สถานที่ ที่
ได้รับการต่อ
เติม 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การเข้าติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

41 โครงการเทพื้น คสล. 
รอบเมรุวัดศิลาราษฎร์ 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 เทลาน
คอนกรีตพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 
715 ม. 

ประชาชน
สะดวกในการ
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

42 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที ่10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การประชุมและ
จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ของหมู่บ้าน ให้
มิดชิดมากข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริการ 

มีสถานที่ในการ
ประชุมและ
จัดเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ของ
หมู่บ้าน ให้
มิดชิดมากข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 85 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจการสภา อบต.หนอง
พันทา 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การด าเนินการ
เกี่ยวกับสภา อบต.
หนองพันทา 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การบริหารงาน
กิจการสภา 

กองช่าง 

44 โครงการต่อเติมอาคาร
ธรรมาภิบาล อบต.หนอง
พันทา 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การด าเนินงาน 
กิจกรรมต่างๆ ใน
ต าบลหนองพันทา 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานที่ในการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัด
งาน กิจกรรม
ต่างๆ ในต าบล
หนองพันทา 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ใจ  
อบต.หนองพันทา 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การพักผ่อน หย่อน
ใจ ของประชาชนใน
ต าบลหนองพันทา
และผู้เดินทางผ่าน
ไป ผ่านมา 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานที่ในการ
พักผ่อน หย่อน
ใจ ของ
ประชาชนใน
ต าบลหนองพัน
ทาและผู้เดิน
ทางผ่านไป ผ่าน
มา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างศาลาท่า
น้ า  
อบต.หนองพันทา 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การพักผ่อน หย่อน
ใจและจัดกิจกรรม
ทางน้ า ของ อบต. 
หนองพันทา 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

มีสถานที่ในการ
พักผ่อน หย่อน
ใจและจัด
กิจกรรมทางน้ า 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 86 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

47 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาระดับต าบล 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
เล่นกีฬาของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
ใช้บริการ 

ประชาชนในต าบล
มีสถานที่เล่นกีฬา
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร 
ในต าบลหนองพันทา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมบ้านโนน
ป่าปาก 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 7 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ลง
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อใช้ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดช่อง 1.5 X 1.5  เมตร ยาว 4 เมตร  
จ านวน 2 ช่องทาง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า
เพื่อผลิตน้ าประปา  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรหมู่ที่ 1 
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 87 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

52 โครงการต่อเติมศาลา
กลางบ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การประชุมและ
จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ของหมู่บ้าน ให้
มิดชิดมากข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนหมู่ที่ 3 
มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

53 โครงการถมสระที่
สาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 13 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

ถมสระพื้นที่สาธารณะ จ านวน 1 โครงการ 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สถานที่ 

มีพื้นที่สาธารณะ
ที่ใช้ประโยชน์ได้
มากข้ึน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ออกก าลังกาย เล่น
กีฬาของคนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 3 
มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตร 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การตากพืชผล
ทางการเกษตรของ
คนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศาลาประชาคม
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 4 
มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 88 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกันของ
คนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 5 
มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซมถนนขน
ถ่ายพืชผลเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 9 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800  ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

59 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมศาลา
ประชาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 12 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800  ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การประกอบ
กิจกรรมของคนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 715 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 89 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

62 โครงการรางระบายน้ ารูปตัว
ยูภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 24 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชนและระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58เมตร ยาว 
140เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อ
พัก จ านวน 2 บ่อ 
ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

63 โครงการท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 25 

เพื่อใช้ระบายน้ าไม่ให้ท่วม
ขัง 

ขนาดช่อง 2.10 X 2.10  เมตร ยาว 6 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ขนาดช่อง 2.10 
X 2.10 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ในชุมชน 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อก่อสร้างโรงสีชุมชน
ให้กับหมู่บ้าน 

ก่อสร้างโรงสีชุมชน  
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด จ านวน 1 แห่ง 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีโรงสีชุมชนไว้
ให้บริการ
ประชาชนใน
ชุมชน 

กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 9 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรังจ านวน 
2,800 ลบ.ม. 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อม/สร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 6 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดี ประชาชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 90 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อใช้กระจาย
ข่าวสารให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับรู้
ข่าวสาร 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวในหมู่ที่ 12 บ้านโนน
แก้วน้อย จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับ
รู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

68 โครงการซ่อม/สร้างถนน
ลูกรังขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีถนนสัญจร
ที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถังสูงขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างตามแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

70 โครงการขยายท่อประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายตามแบบกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 125 เมตร หนา0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 
เมตร ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 125ม. 
 

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 91 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

72 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 15 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.5 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ขนาด กว้าง 
9 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 
3.5 เมตร 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 
2.10 เมตร  2 ช่อง พร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 2.10 เมตร 
ยาว 6 เมตร 
ลึก 2.10 
เมตร  2 ช่อง 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 16 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรัง
จ านวน 2,800 
ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร  
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 8 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 5,600 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ลงลูกรัง
จ านวน 5,600 
ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตร  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 9 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ลงลูกรังจ านวน 2,800 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งเรียบพร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ลงลูกรัง
จ านวน 2,800 
ลบ.ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 92 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

77 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อต่อเติมศาลา
ประชาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 3 
มีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

78 โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ให้อยู่
ในสภาพที่ดีข้ึน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 4 
มีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลหลักบ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อปรับปรุงศาล
หลักบ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ปรับปรุง ศาลหลักบ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่
โนนม่วง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนหมู่ที่ 8 
มีสถานที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ 
เคารพสักการะ 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ศาลหลักบ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อปรับปรุงศาล
หลักบ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ปรับปรุง ศาลหลักบ้านหมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนหมู่ที่ 9 
มีสถานที่ยึด
เหน่ียวจิตใจ 
เคารพสักการะ 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงซ่อม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคมให้อยู่ใน
สภาพที่ดีข้ึน 

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 11 
มีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 93 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

82 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336ตารางเมตร ขนาด
กว้าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 
เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 168,000 168,000 168,000 168,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
สถานที่ร่วมกันท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการใช้สอยของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ขนาด
กว้าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.10 
เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา   
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 168,000 168,000 168,000 168,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
สถานที่ร่วมกันท า
กิจกรรม 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงโรงน้ าด่ืม
ชุมชน 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อปรับปรุงโรง
น้ าด่ืมชุมชนให้อยู่
ในสภาพที่ดีข้ึน 

ปรับปรุงโรงน้ าด่ืมชุมชน พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
สถานที่ 

ประชาชนหมู่ที่ 8 
มีโรงน้ าด่ืมที่
แข็งแรง ทนทาน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 24 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58เมตร ยาว 
140เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต ก่อสร้างบ่อพัก 
จ านวน 2 บ่อ 
ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนดพร้อม
ติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย  

- 400,000 400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ า
กว้าง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 ม. 

ไม่มีน้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 94 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ส าหรับวิ่งเพื่อ
สุขภาพภายในหมู่บ้าน 
 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และอ านวยความ
สะดวกในการในการ
วิ่งออกก าลังกาย 
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ส าหรับวิ่งเพื่อ
สุขภาพ กว้าง 2 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบรายการก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ถนน คสล.  
กว้าง 2 ม.  
ยาว 700ม. 
 

ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสถานที่ใน
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 

87 โครงการถมที่รอบบริเวณ
ฝายเก็บน้ าทุ่งบ่อ เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมพืชผล
ทางการเกษตร  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมพืชผลทาง
การเกษตร 

ถมที่รอบบริเวณฝายเก็บน้ าทุ่งบ่อ 
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,208 
ลูกบาศก์เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของประชาชนใน
พื้นที่ ทาง
การเกษตร
รอบๆฝายเก็บ
น้ าทุ่งบ่อ 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมพืชผลทาง
การเกษตรของ
ประชาชนในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

88 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 13 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
บ้านป่าไร่ ตามรูปแบบรายการ
ก าหนด 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80  
ของผู้สัญจรมี
ความพึงพอใจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน เมื่อถนน
ช ารุด 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างโดม
ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้ว
น้อย 
*ล าดับที่ 13 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การประกอบ
กิจกรรมของคนใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาโดม กว้าง 8 เมตร 
ยาว 18 เมตร ตามรูปแบบรายการ
ประมาณราคาก าหนด 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 95 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

90 โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 16 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการประชุมและ
จัดเก็บอุปกรณ์
ต่างๆของหมู่บ้าน 
ให้มิดชิดมากข้ึน 

ต่อเติมศาลาประชาคมตามรูปแบบ
รายการประมาณราคาก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
สถานที่ในการ
ประกอบ
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างทาง
เท้าริมถนนภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ใช้ทางเท้าริมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างทางเท้า กว้าง 1 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 
ตารางเมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้ทาง
เท้าริมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

92 โครงการจัดซื้อยางมะ
ตอยถุงเพื่อซ่อมแซม
ถนนภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 17 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อยางมะตอยถุงเพื่อซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการ
ประมาณราคาก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 
เมื่อถนนช ารุด 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการตากพืชผล
ทางการเกษตรของ
คนในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานคอนกรีตกว้าง 35.0 
เมตร ยาว 40.0 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีสถานที่ใน
การตากพืชผล
ทางการเกษตร
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 96 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

94 โครงการก่อสร้างร้ัว
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการประชุม
และจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของ
หมู่บ้าน ให้มิดชิด
มากข้ึน 

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต บล็อก ยาว 
217 เมตร ตามรูปแบบรายการ
ก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 94 โครงการ - - 18,800,000 22,486,000 27,786,000 27,786,000 27,786,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 97 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะ 
หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ า
ใช้ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกฝายคึก
ฤทธิ ์
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ า
ใช้ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
หอถังประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ า
ใช้ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมซ่อมแซม 
ปรับปรุง ระบบประปา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ า
ใช้ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกห้วย
กระมันตอนกลาง 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อท าการเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของผู้
ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 98 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการจัดซื้อเคร่ืองกรอง
น้ าประปาประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ าพร้อมระบบผลิตน้ า
ด่ืม 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกสระหนอง
แวง 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด4,000 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 12   
บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกห้วย
ดอกไม ้
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดต้ัง
หม้อแปลงภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 99 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 100 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 26 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างติดต้ังเพิ่มเติม 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 101 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างติดต้ังเพิ่มเติม 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างติดต้ังเพิ่มเติม  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1  บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง 
และอื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง 
และอื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 18 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง 
และอื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 102 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง และ
อื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที ่9  บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง และ
อื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขตและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที ่10  บ้านโนนโพธิ์ศรี 
 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ืองเสียง และ
อื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

32 โครงการจัดซื้อชุดเคร่ือง
เสียงประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีเคร่ือง
เสียงไว้ใช้ในงาน
ต่างๆ 

เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง  ล าโพง ใช้ในกิจการหมู่บ้าน 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตฟ้าส่อง
สว่างถนนสายหลักใน
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตฟ้าเพื่อ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 103 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 โครงการ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
ร้อยละ 100 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมลงหม้อแปลงภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 104 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็กใหญ่ 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมลง
หม้อแปลงภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11  บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพงเคร่ือง
เสียง และอื่นๆ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา โดยติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ าระบบประปา  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8  บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันทาก าหนด  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 105 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

47 โครงการขุดลอกห้วยเค็ม 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
ที่อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ๑๐๐
สายไฟฟ้า
พาดผ่านมี
ไฟฟ้าใช้ 

มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

49 โครงการปรับปรุง ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 20 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา โดยติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า
ระบบประปา  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
ที่อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างภาชนะกัก
เก็บน้ าขนาดใหญ่  
ในต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ที่เก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันทาก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้ายต่อจุด  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีสถานที่ใน
การเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
ภายในต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถ
ใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภายในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ที่อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 106 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

53 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านของต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซมสายส่งสัญญาณฮอร์น ล าโพง
เคร่ืองเสียง และอื่นๆ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

54 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
ใหญ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 บ่อ 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด  

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมเคร่ืองกรองน้ าประปา
ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมเคร่ืองกรองน้ าพร้อมระบบผลิตน้ า
ด่ืม 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด  
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

57 โครงการขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปา 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทาก าหนด  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 107 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

58 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด  
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 27 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด  
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณราคา
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 108 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

62 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

63 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

64 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 18 

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
ตามรูปแบบรายการประมาณราคา
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

65 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง -แรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
 

- 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและ
ประมาณราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคก าหนด 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 109 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า อบต.
หนองพันทา 
 

เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้า
ภายในอบต.หนอง
พันทา 

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
ภายในอบต.หนองพันทา ตามรูแบบและ
ประมาณราคาของอบต.หนองพันทาก าหนด 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา
ก าหนด  
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

69 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนหน้าโรงเรียนต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างตามรูปแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

70 โครงการขุดลอกสระวัด หมู่ 
2 บ้านห้วยลึกเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,550 ลบ.ม พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

- - - - 240,000 ร้อยละ 80 
ของพื้นที่มีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

71 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
ป่าไร่ 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการประมาณ
ราคาก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 110 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

72 โครงการก่อสร้างบ่อ
บาดาล ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้ว
น้อย 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี 
ขนาด 150 มิลลิเมตร(6 น้ิว) 
แบบท่อมาตรฐานของ กรม
ทรัพยากรน้ า (แบบท่อเปิด
ความลึกเฉลี่ย 100 เมตร) 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยอีเลิศ  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้ว
น้อย 
*ล าดับที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.0 เมตร ผนังข้างสูง 2.5 
เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย 

- - 450,000 450,000 450,000 ขนาดสันฝาย
สูง 1.0 เมตร 
ผนังข้างสูง 
2.5 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการเกษตร กองช่าง 

74 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการ การไฟฟ้าก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

75 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมหอถัง
น้ าประปาพร้อม
อุปกรณ์  
หมู่ 4 บ้านโนนแก้ว 
*ล าดับที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุ 
พีวีซี ขนาด 150 มิลลิเมตร
(6 น้ิว) แบบท่อมาตรฐานชัน 
13.5 กรมทรัพยากรน้ า 
(แบบท่อเปิดความลึกเฉลี่ย 
100 เมตร) 

- - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 111 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 5 

เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการก าหนด 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ าที่อุดตันภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 19 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ขุดลอกรางระบายน้ าที่อุดตันภายในหมู่บ้าน 
ตามรูปแบบรายการประมาณราคาก าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

รางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
สามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอกขยายหนอง
นาแฝก  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกขยายหนองนาแฝก ขุดดินพร้อมขน
ทิ้ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,500 ลบ.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

79 โครงการขุดลอกล าห้วย
หนองนาแฝก ถึงล าห้วย
กระมัน  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 16 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกล าห้วยหนองนาแฝก กว้าง 6 เมตร 
ลึก 3 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 16,680 ลบ.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

80 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 18 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการประมาณราคา
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
พื้นที่ที่มีไฟฟ้า
ผ่านสามารถใช้
ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 112 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

81 โครงการขุดลอกสระ
อบต.หนองพันทา  
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้เป็นแหน่ง
น้ าดิบผลิต
น้ าประปาใช้ใน
หมู่บ้าน 

ขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,350 ลบ.ม ลึกเฉลี่ย 2.0 
เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 18,700 ลบ.ม. พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- - 980,000 - - ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

1.ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัย
แล้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง        
2.สามารถกักเก็บ
น้ าส าหรับผลิต
น้ าประปาได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการขุดลอกฝายคึก
ฤทธิ ์
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000 
ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

83 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง หอถังประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ซ่อมแซม ปรับปรุง  
ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

84 โครงการขุดลอกห้วย
กระมันตอนกลาง 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000 
ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 113 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

85 โครงการขุดลอกห้วยลึก
ตอนบน 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

86 โครงการขุดลอกสระ
กลางบ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
 

เพื่อใช้เป็นแหล่ง
น้ าดิบผลิต
น้ าประปาใช้ใน
หมู่บ้าน 
 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

87 โครงการขุดลอกห้วยเค็ม 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 
เช่ือมหมู่ 7,8 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

88 โครงการขุดลอกห้วย
กระมันตอนล่าง 
หมู่ที่ 4 บ้านแก้ว 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

89 โครงการขุดลอกห้วย
กระมันตอนบน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 114 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

90 โครงการขุดลอกห้วย
ก้านเหลืองตอนบน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็ก
ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

91 โครงการขุดลอกห้วย
ก้านเหลืองตอนล่าง 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็ก
ใหญ่ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

92 โครงการขุดลอกปาก
ห้วยโพนตอนบน 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็ก
ใหญ่ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

93 โครงการขุดลอกปาก
ห้วยโพนตอนล่าง 
หมู่ที่ 7 บ้านข้ีเหล็ก
ใหญ่ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอกห้วยถ้ า
พระ 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 115 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

95 โครงการขุดลอกห้วยนาฮ ี
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ า
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

96 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,930 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ า
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

97 โครงการขุดลอกสระนาม่อง 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 1,900 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ า
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 97 โครงการ - - 13,400,000 19,858,000 24,288,000 23,308,000 23,548,000 - - - 

  
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 116 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 3) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 วางแนวและจัดท าผัง
เมืองชุมชนต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อให้มีการ
ก าหนดใช้พื้นที่ให้
เป็นระบบมี
ระเบียบแบบแผน
มีความเหมาะสม 

จัดวางผังเมืองชุมชนต าบลหนองพันทา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจัดวาง
ผังเมือง 

มีการจัดวาง
ผังมือที่มีระบบ
มากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างป้าย
ก าหนดเขตแดนต าบล
หนองพันทา 

เพื่อก าหนด
จุดเร่ิมต้น – 
จุดสิ้นสุด เขต
รับผิดชอบของ
ต าบลหนองพัน
ทา 

ก่อสร้างป้าย จ านวน 2 ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีป้ายบ่งบอก
เขตรับผิดชอบ
ของต าบลที่
ชัดเจน 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 117 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างท่า
น้ าอบต.หนองพันทา 

เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับจัด
กิจกรรมทางน้ า
ของต าบลหนอง
พันทา 

ก่อสร้างศาลาท่าน้ าตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  
 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของผู้ใช้
สถานที่ 

อ านวยความ
สะดวกเมื่อจัด
กิจกรรมทาง
น้ า 

ส านักปลัด 

2 โครงการต่อเติมอาคาร
สภาส าหรับห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

เพื่อเป็นสถานที่
เก็บสิ่งของ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับ อบต. 

ต่อเติมห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด 
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 6 
ม. 

มีห้องเก็บ
อุปกรณ์ที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

3 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงห้องน้ าอบต.
หนองพันทา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ าตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างที่
จอดรถยนต์ของ อบต.
หนองพันทา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างที่จอดรถตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย  
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 118 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 
อบต.หนองพันทา
(หลังที่ 2) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย  
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

6 โครงการต่อเติม
อาคารพัสดุอบต.
หนองพันทา 

เพื่อใช้เป็นที่เก็บ
พัสดุของอบต.
หนองพันทา 

ต่อเติมอาคารตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย  
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

สามารถใช้
เป็นที่เก็บพัสดุ
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 

7 โครงการต่อเติม
อาคารธรรมาภิบาล 
อบต.หนองพันทา 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ในการใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
อบต.หนองพันทา 

ต่อเติมอาคารตามแบบ อบต.หนองพันทาก าหนด
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1  ป้าย  
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

สามารถใช้จัด
กิจกรรมของ
อบต.หนอง
พันทาอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

รวม 7  โครงการ - - - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 - - - 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 119 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 1) 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้/ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ
และประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองพันทามี
อาชีพเสริมและสร้าง
รายได้ให้กับตัวเอง 

กลุ่มอาชีพ/ประชาชนในต าบลหนองพันทา 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน/กลุ่ม
อาชีพมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนสามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มพัฒนา
สตรีต าบลหนองพัน
ทา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพสตรี  เช่น 
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งานนอกสถานที่  เป็น
ต้น 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลหนองพันทา 
ฝึกอบรมดูงาน 1 คร้ังต่อปี 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่ม
สตรีที่เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีมีความรู้
และสามารถ
พัฒนาคุณภาชีวิต
ของตนให้ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งานนอกสถานที่  เป็น
ต้น 

ประชาชนในเขตต าบลหนองพันทา 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
และสามารถ
พัฒนาคุณภาชีวิต
ของตนให้ดีข้ึนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

4 โครงการแปลงนา
ประชารัฐ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ฝึกอบรม การศึกษาดู
งานนอกสถานที่  เป็น
ต้น 

ประชาชนในเขตต าบลหนองพันทา 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
และสามารถ
พัฒนาคุณภาชีวิต
ของตนให้ดีข้ึนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 120 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 1) 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการสานต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่พ่อท า น า
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินเข้มแข็ง 

เพื่อมุ่งให้ประชาชน
ได้ด ารงชีวิตอยู่
อย่างย่ังยืน มั่นคง
และปลอดภัย 
ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดข้ึน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
น าความรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับใช้ 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้/
ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพการ
เลี้ยงโค-กระบือ 
และการผสม
เทียมในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลหนอง
พันทามีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้
ให้กับตัวเอง 

ประชาชนในต าบลหนองพันทาทั้ง 12 หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน/
กลุ่มอาชีพมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน
สามารถ
สร้างรายได้
ให้กับ
ครัวเรือนได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริม
การปลูกต้นคล้า
ภายในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าโอท็อป 
ผลิตภัณฑ์จากต้น
คล้าภายในต าบล
หนองพันทา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในการปลูกต้นคล้า - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 420,000 470,000 470,000 470,000 470,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 121 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 2) 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐรวมใจ เทิด
ทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อสานพลัง
ประชารัฐ 
ปกปูองเทิดทูล
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองพันทา 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ 
/ คนพิการ อบต.
หนองพันทา 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
ใน ต าบลหนอง
พันทา 

ก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ/คนพิการ  
ตามแบบ อบต.ก าหนด พร้อมปูายโครงการจ านวน 1 
ปูาย 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ที่ใช้สถานที ่

ประชาชน 
ผู้สูงอายุ/คน
พิการได้ใช้
ประโยชน์
จากสถานที ่

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 122 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 1) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุน/
จัดหายาปราบ
ศัตรูพืชย่าฆ่าแมลง 
ปุ๋ย ให้กลับเกษตรกร
ภายในต าบลหนองพัน
ทา 

เพื่อให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบลหนองพันทาทั้ง 12 หมู่บ้าน 
1 คร้ังต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรใน
พื้นที่ต าบลมี
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่ม
มากข้ึน 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุน/จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์และยา, 
เวชภัณฑ์อื่นๆทางการ
แพทย์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จัดหาวัสดุปีละ 1 คร้ัง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนวัสดุที่
สามารถ
จัดหาและ
สนับสนุนได้ 

การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่
เกี่ยวข้องมี
คุณภาพและ
บรรลุเปูาหมาย 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการการก าจัด
ขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนโดยใช้
ไส้เดือนดิน 

เพื่อก าจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือนโดยใช้
ไส้เดือนดิน 
เพื่อมุ่งให้ประชาชนได้
ด ารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียงและย่ังยืน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ ในการก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้
ไส้เดือนดิน 
ด าเนินกิจกรรมการก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน
ดิน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนน า
ความรู้มาปรับใช้
ในการประกอบ
อาชีพ 

กองสาธารณสุข 

รวม 3 โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 123 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอย 
“แยกก่อนทิ้ง” 

เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยให้
เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

-ชุมชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน
ด้วยการคัดแยกก่อนทิ้ง 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการขยะอินทรีย์ และขยะแต่
ละประเภทตามแนวทางที่ก าหนด 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

ชุมชนสะอาดน่า
อยู่ มีการแยก
ขยะก่อนทิ้งอย่าง
ถูกประเภท 

กองสาธารณสุข 

รวม 1 โครงการ - - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 124 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 4) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้กับ
ประชาชนในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จัดประกวดเต้นแอร์โรบิค,ฝึกสอนการออกก าลัง
กาย การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ปุวยเอดส์รวมถึงประชาชนในเขตต าบล เป็น
ต้น 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
มีสุขภาพดี 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการชุมชน
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ประชาชนในต าบลหนองพันทา 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
มีสุขภาพดี 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคติดต่อ 

เพื่อควบคุม/ปูองกันการติด
เช้ือจากสัตว์สู่คนหรือจากคน
สู่คนทุกรูปแบบ 

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว พ่นหมอกควันก าจัด
ยุงลาย ฉีดพ่นฆ่าเช้ือไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม่ 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการประกวด
หมู่บ้านต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็น
ความรักสามัคคี ตลอดจน
ส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดในครัวเรือน  ชุมชน 
ให้สะอาดสวยงาม  น่าอยู่  
เป็นต้น 

หมู่บ้านในต าบลหนองพันทา 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความรัก
สามัคคีและ
ส่งเสริมความ
สะอาดใน
ครัวเรือนชุมชนให้
สวยงามน่าอยู่ 

กองสาธารณสุข 

5 โครงการหนองพัน
ทาสดใส ไร้ไข้เลือด
อก 

เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก 
/ ออกพ่นยาฆ่ายุงลาย 

หมู่บ้านในต าบลหนองพันทาทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ด าเนินการ 1 คร้ังต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน
ได้รับความรู้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
สุขภาพดี 
ปราศจาก
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 125 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 4) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของคน
ในหมู่บ้าน 

เพื่อให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านมีองค์ความรู้ 

บุคลากรด้านสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บุคลากร
ด้านสาธารณสุขมีองค์
ความรู้ 

บุคลากรด้าน
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านมีองค์
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองสาธารณสุข 

7 โครงการไกลเอดส์ เพื่อรณรงค์ปูองกัน
โรคติดต่อจากเช้ือ 
HIV /สนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับโรค
เอดส์ 

ประชาชนในต าบลหนองพันทาทั้ง 12 
หมู่บ้าน 
ด าเนินการ 1 คร้ังต่อปี 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้รับความรู้ในการ
ปูองกันโรคเอดส ์

ประชาชนได้รับ
ความรู้และวิธี
ปูองกันตัวเอง
จากโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุข 

8 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ปุวย
เร้ือรัง 

เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและให้สร้าง
ขวัญและก าลังใจ
ผู้ปุวยเร้ือรัง 

กลุ่มผู้ปุวยเร้ือรังในต าบลหนองพันทา 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ได้รับการฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 

9 โครงการร่วมมือ
รณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุม/ปูองกัน
การโรคพิษสุนัขบ้า
จากสัตว์สู่คนหรือ
จากคนสู่คนทุก
รูปแบบ 

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว  50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุข 

10 โครงการตลาด
สะอาดปลอดภัย 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจัดตลาดสะอาด
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 

ตลาดในพื้นที่ต าบลหนองพันทา 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยไร้โรค 

กองสาธารณสุข 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 126 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 4) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธาน พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราชนารี 

เพื่อควบคุม
ปูองกันการติดเช้ือ
จากสัตว์ 
สู่คน 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและ
แมว 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของสุนัข
และแมวในต าบลได้รับ
การฉีดวัคซีน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
กิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

เพื่อส ารวจข้อมูล
จ านวนสุนัขและ
แมวและข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

สุนัขและแมว 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้รับ
การข้ึนทะเบียนสัตว์ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของสุนัข
และแมวในต าบลได้รับ
การส ารวจและข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

สุนัขและแมว ทั้ง 12 
หมู่บ้าน ได้รับการ
ส ารวจและข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

กองสาธารณสุข 

13 โครงการตามแนวพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในต าบลหนอง
พันทา ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

- 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 100 หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบล
หนองพันทามี
สุขภาพดี 

กองสาธารณสุข 

14 โครงการจัดท าธรรมนูญสุขภาพ
ระดับต าบลหนองพันทา 

เพื่อสร้าง
กระบวนการจัดท า
ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับต าบล 

มีธรรมนูญสุขภาพระดับ
ต าบล 
หนองพันทา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่เข้าร่วม
โครงการ 

มีธรรมนูญสุขภาพ
ระดับต าบลและ
ประกาศใช้ธรรมนูญ
สุขภาพต าบล 

กองสาธารณสุข 
 

15 โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในต าบลหนอง
พันทา ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของความพึง
พอใจต่อผู้ใช้เคร่ืองออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
หนองพันทามี
สุขภาพดี 

กองสาธารณสุข 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 127 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 4) 
2.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะส าหรับ
ออกก าลังกาย(ห้วยหิน/
ทุ่งบ่อ) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี 

ประชาชนในต าบลหนองพัน
ทา ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ80 ของความพึง
พอใจต่อผู้ใช้เคร่ืองออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบล
หนองพันทามี
สุขภาพดี 

กองสาธารณสุข 
 

รวม 16 โครงการ - - 680,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 3,210,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 128 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 2) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้ต่างๆให้กับ
เด็กและเยาวชนในต าบล
หนองพันทา 

เด็กและเยาวชนต าบลหนองพันทา 
ด าเนินการ 2 คร้ัง ต่อปี 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้เพิ่ม
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถให้กับ
เด็กๆในการร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้ร่วม
กิจกรรม
นันทนาการ
และกล้า
แสดงออก
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจดี 

กิจกรรม 1 คร้ัง/ปี - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพกายสุขภาพ
ใจดี 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
สุขภาพใจดี 

กองการศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นโซ่พิสัยเกมส ์
 

เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน เข้าร่วม
แข่งขันในระดับท้องถิ่น
อ าเภอโซ่พิสัย 

เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนอง
พันทา  

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100เยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันระดับอ าเภอ 

เยาวชน 
ประชาชนเข้า
ร่วมแข่งขัน
ระดับอ าเภอ 

กองการศึกษา 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนหันมา
ออกก าลังกายห่างไกล
ยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนอง
พันทา  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เยาวชน 
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชน 
ประชาชน 
ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

รวม 5 โครงการ - - 200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 129 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อ
การเรียนการสอน 
หนังสือ ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียน
และเด็กก่อนเกณฑ์ให้
มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของต าบลหนองพันทา 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 มี
อุปกรณ์การเรียน 
การสอนครบ 

นักเรียนและ
เด็กก่อน
เกณฑ์มี
พัฒนาการที่
ดี 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนามกลางแจ้ง 
พร้อมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบของต าบล
หนองพันทา 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้
ความสามารถให้กับ
เด็กๆในกิจกรรม
นันทนาการ 

จัดหาเคร่ืองเล่นพร้อมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของต าบลหนองพันทา 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์เคร่ือง
เล่นที่ท าการจัดซื้อ 

เด็กได้ร่วม
กิจกรรม
นันทนาการมี
พัฒนาการที่
ดีข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้เด็กได้ด่ืมนมทุก
วัน 

อุดหนุนอาหารเสริมนมให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของต าบลหนองพันทา 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้ด่ืมนมทุกวัน 

เด็กมีสุขภาพ
ดี 

กองการศึกษา 

4 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตบริการ 

เพื่อให้เด็กดี
รับประทานอาหาร
ครบ  5  หมู ่

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของต าบลหนองพันทา 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนเด็กนักเรียนที่
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 

เด็กมีสุขภาพ
ดี 

กองการศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 130 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการส่งเสริม
การศึกษา/สร้าง
รายได้ช่วงปิดภาค
เรียนและวันหยุด /
นักเรียนนักศึกษา 
บุคคลทั่วไป 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับนักเรียน/
นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ลด
ปัญหาให้กับสังคม 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปใน 
ต าบลหนองพันทา 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคคลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ลดภาระ
ให้กับ
ผู้ปกครอง
นักเรียน
นักศึกษามี
รายได้ให้กับ
ตัวเอง 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

เพื่อลดภาระ
ผู้ปกครองและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่
นักเรียน/นักศึกษา
เรียนดีแต่ยากจน 

นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาส 
ยากไร้ ยากจน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

นักเรียน
นักศึกษามี
ขวัญก าลังใจ
เพิ่มมากข้ึน 

กองการศึกษา 

7 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการงาน
มหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและเด็ก
เล็กเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

ครูและเด็กในศูนย์พันทาเด็กเล็ก 
ต าบลหนองพันทา 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคคลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ครูและ
นักเรียนมี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดต้ังศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
(โปงลาง) 

เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปใน 
ต าบลหนองพันทา 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคคลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มีการสืบ
ทอด
วัฒนธรร
พื้นบ้าน 

กองการศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 131 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
บล็อกล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพันทา หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองพันทา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
พันทามีพื้นที่
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างร้ัว
ขนาด ยาว 
51.00 ม.   
สูง   2.10  ม. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

10  โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อม
ติดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองพันทา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีห้องเรียนที่
ปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก 

ติดต้ังมุ้งลวดให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
ความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

11 โครงการเทพื้นคอนกรีตรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองพันทา 

เพื่อความปลอดภัย
และสะดวกสบาย
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เทพื้นคอนกรีต
ขนาดที่อบต.
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ท ากิจกรรม
ส าหรับเด็ก 

กองการศึกษา 

12 โครงการท ารางน้ าฝนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุาไร่โนนม่วง 

ช่วยปกปูองพื้นผนัง
ให้คงทนยืดอายุการ
ใช้งานได้นานข้ึน 

ติดต้ังรางน้ าฝนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  1  
โครงการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ติดต้ังรางน้ าฝน พื้นไม่เปียกแฉะ
และไม่เกิดเช้ือรา 

กองการศึกษา 

13 โครงการติดต้ังฝูาเพดานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาไร่โนนม่วง 

เพื่อให้มีฝูากันความ
ร้อน  

ก่อสร้างตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพัน
ทาก าหนด พร้อมติดต้ังปูาย
โครงการ จ านวน 1 ปูาย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 ของ
ความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

14 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ถ่ายวัสดุมุงหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุาไร่โนนม่วงหมู่ที่ 8 
บ้านปุาไร่โนนม่วง 

เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพที่มั่นคง
แข็งแรงลดความ
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 

เปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก       จ านวน 1 
โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เปลี่ยนถ่ายวัสดุ
มุงหลังคาขนาด
พื้นที่ 138.00  
ตารางเมตร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 
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   ~ 132 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการปรับปรุงร้ัว ฉาบปูน 
ทาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุาไร่โนนม่วง 

เพื่อให้มีร้ัวรอบขอบ
ชิด และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงร้ัว ทาสีใหม่
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

16 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาราษฎร์ หมู่ที่ 1  
บ้านห้วยลึก 

เพื่อให้ ศพด.มีห้องน้ า
ที่สะอาดถูกสุขอนามัย 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างห้องน้ าขนาด
กว้าง 5.50 ม. ยาว 
5.00 ม. สูง 3.00 ม.
ด้านหลัง สูง 2.50 ม.
พื้นที่ใช้สอย 55.00 
ตรม. 

ศพด.มีห้องน้ าที่
สะอาด แข็งแรง
ทนทานและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษา 

17 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศิลาราษฎร์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้
เป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่ท า
กิจกรรมส าหรับ
เด็ก 

กองการศึกษา 

18 โครงการปรับปรุงสถานที่
ประกอบอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ 

เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพของเด็ก 

ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
1   โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กองการศึกษา 

19 โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาราษฎร์ 

เพื่อให้เด็กมีพื้นที่
สะอาดและปลอดภัย 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

พื้นห้องเรียน
สะอาดปลอดภัย 

กองการศึกษา 

20 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 

เพื่อความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินและอาคาร
สถานที่ 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ต่อเติมอาคารพื้นที่ 
65.00 ตารางเมตร 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
แข็งแรงทนทาน 

กองการศึกษา 
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   ~ 133 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน
โพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนแก้ว 

เพื่อเป็นที่ประกอบ
กิจกรรมในตอนเช้า
ของเด็กนักเรียน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ก่อสร้างเสาธงชาติ 
จ านวน  1 เสา 

เด็กมีความ
สามัคคีรักใคร่กัน 

กองการศึกษา 

22 โครงการต่อเติมกันสาด
ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ 

เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ลดความเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต่อเติมกันสาดให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

พื้นไม่เปียกแฉะ
และไม่เกิดเช้ือรา 

กองการศึกษา 

23 โครงการก่อสร้างโดมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโนนโพธิ์ 

เพื่อให้มีพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างโดมสนามเด็ก
เล่นตามแบบ อบต. 
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพื้นที่ท า
กิจกรรมส าหรับ
เด็ก 

กองการศึกษา 

24 โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อม
ติดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โนนโพธิ์ 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กและครูผู้ดูแล
เด็ก 

ติดต้ังมุ้งลวดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  1  โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

25 โครงการเทพื้นคอนกรีต
ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทอง
สุทธาวาส 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กและครูผู้ดูแล
เด็ก 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

มีประตูทางเข้าที่
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

26 โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อม
ติดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทองสุทธาวาส 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กและครูผู้ดูแล
เด็ก 

ติดต้ังมุ้งลวดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  1  โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 134 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการติดต้ังฝูาเพดาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทอง
สุทธาวาส 

เพื่อให้มีฝูากันความ
ร้อน  

ติดต้ังฝูาเพดานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดต้ังฝูาเพดานให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียน 
 

กองการศึกษา 

28 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
มงคล 

เพื่อให้อาคารเรียนมี
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ลดความเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ 

ต่อเติมหลังคาให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ต่อเติมอาคารตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียน 

กองการศึกษา 

29 โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
มงคล 

เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปูพื้นกระเบื้องตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด 

พื้นห้องเรียน
สะอาดปลอดภัย 

กองการศึกษา 

30 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์ศรีมงคล 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทาก าหนด พร้อม
ติดต้ังปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงห้องน้ าของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กองการศึกษา 

31 โครงการปรับปรุงอ่างล้าง
หน้าแปรงฟันส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
มงคล 

เพื่อให้เด็กมีพื้นที่
แปรงฟันที่สะอาด 

ปรับปรุงอ่างล้างหน้าให้กลับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 ของความ
สะอาดปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กองการศึกษา 

32 โครงการปูพื้นกระเบื้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดทอง
สุทธาวาส 

เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปูพื้นกระเบื้องให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

พื้นห้องเรียน
สะอาดปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 135 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการร้ือระบบ
สายไฟฟูา เปลี่ยน
สายไฟฟูาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดวัดทอง
สุทธาวาส 

เพื่อความปลอดภัยของเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก 

ร้ือระบบสายไฟฟูา 
พร้อมทั้งเปลี่ยนสายไฟ
ใหม่ให้กลับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ
ความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

34 โครงการติดต้ังตาข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรีมงคล 

เพื่อให้เด็กมีบริเวณที่ปลอดภัย ติดต้ังตาข่ายให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  1  โครงการ               

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ของ
ความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

35 โครงการท ารางน้ าฝน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพันทา 

ช่วยปกปูองพื้นผนังให้คงทนยืดอายุ
การใช้งานได้นานข้ึน 

ติดต้ังรางน้ าฝนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวน  1  โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดต้ังรางน้ าฝน พื้นไม่เปียก
แฉะและไม่
เกิดเช้ือรา 

กองการศึกษา 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล.รูปตัวยู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ศิลาราษฎร์ 

เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง รางระบายน้ ากว้าง 
0.60 ม. ลึก 0.58 ม. 
ยาว 140 เมตร 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ ากว้าง 
0.60 ม. ลึก 0.58 
ม. ยาว 140 เมตร 

ไม่มีน้ าท่วมขัง
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 

37 โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนน
โพธิ์มีพื้นที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ก่อสร้างตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา
ก าหนด  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างร้ัวยาว 
51.00 ม. สูง 
2.10 ม. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 136 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 3) 
2.3) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

38 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
 
 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลหนองพันทา 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตต าบลหนอง
พันทาได้รับงบ
สนับสนุน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต
ต าบลหนอง
พันทา 

กองการศึกษา 

รวม 38 โครงการ - - 6,412,000 7,562,000 7,562,000 7,562,000 7,562,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 137 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (แนวทางที่ 2) 
2.4) แผนงานงบกลาง 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบริหาร
จัดการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ใน
เขตต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์มีสวัสดิการที่
ดี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ในพื้นที่ต าบลหนอง
พันทาทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดต้ังกองทุน พร้อม
ช่วยเหลือตามสมควร 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หนองพันทา 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

กองทุน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์มี
ความเข้มแข็ง
และมีความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 12,050,000 12,050,000 12,050,000 12,050,000 12,050,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 138 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.1) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกีฬาเยาวชน
ต าบลหนองพันทาต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อท าให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่าง
หันมาเล่นกีฬา 

เยาวชนในพื้นที่ต าบล
หนองพันทา 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน 
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันระดับอ าเภอ 
จังหวัด 

เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท 

นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับอ าเภอ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
นักกีฬาที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการได้
ทั้งหมด 

นักกีฬาที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
ได้ทั้งหมด 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้านและ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตบริการ 

เพื่อสนับสนุนกีฬาหมู่บ้านและ
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
บริการ 

หมู่บ้าน/โรงเรียน//ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
หนองพันทา 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มี
อุปกรณ์กีฬา
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

อุปกรณ์กีฬา
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการอบรม/เข้าค่าย 
เยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติด/ค่ายอื่นๆ 

เพื่อให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดแก่เยาวชน 

เยาวชนต าบลหนองพันทา 150,000  150,000  150,000  150,000 150,000 ร้อยละ 100
เยาวชนต าบล
หนองพันทาไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด  

เยาวชนต าบล
หนองพันทาไม่
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด  

กองการศึกษา 

5 ท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้น า
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก 
สามัคคี จัดกิจกรรมเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับผู้น า
ในเขตต าบลหนองพันทา 

1 คร้ัง/ปี 200,000  200,000  200,000  200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนพอใจการ
ท างานของ อบต. 

ประชาชนเกิด
ความรัก  
สามัคคี   

กองการศึกษา 

รวม 5 โครงการ - - 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 - -  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 139 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์ /
อบรม ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

  10,000    10,000    10,000    10,000  100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและเยียวยา
ดูแลประชาชนที่ประสบภัยเบื้องต้น 

ต าบลหนองพันทา  100,000   100,000   100,000   100,000  100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนที่ประสบ
ภัยได้รับการดูแล  

ประชาชนที่
ประสบภัยได้รับ
การดูแล ร้อยละ 
100 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดต้ัง/อบรม
ทบทวน  อปพร.  
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้  แก ่   
อปพร.  

1 คร้ัง/ปี  100,000   100,000   100,000   100,000  100,000 ร้อยละ 100 อป
พร. ได้รับการ
ฝึกอบรม 

เพิ่มพูน ทักษะ 
ความรู้ แก่ อป
พร. 

ส านักปลัด 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในพิษภัยของยาเสพติด  

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในพิษภัยของยาเสพ
ติด  เป็นต้น 

  30,000    30,000    30,000    30,000  30,000 ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในพิษภัยของยา
เสพติด 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในพิษภัย
ของยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ 

จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  
เพื่อให้คนไทยเล็งเห็น
ความส าคัญของสถาบัน
แห่งชาติ 

  10,000    10,000    10,000    10,000  10,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนเป้าหมาย
ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม สร้าง
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 140 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ทีมกู้ภัย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้ันพื้นฐาน
และให้มีรถกู้ภัยใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉินบริการอย่างต่อเน่ืองและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าตามความ
เหมาะสม 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ตาม
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ทีมกู้ภัยและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ี  
เช่น บ ารุงรักษา
รถพยาบาลให้มีความ
พร้อมให้บริการตลอด  
24 ช่ัวโมง จัดซื้อรถกู้ชีพ 
จัดเตรียมอุปกรณ์  
เวชภัณฑ์  วัสดุสื่อสาร
เพื่อพัฒนาระบบการ
ประสานงานในการส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น 

 100,000   100,000   100,000  100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ 
เข้าใจในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยข้ัน
พื้นฐาน 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยข้ัน
พื้นฐานและให้มี
รถกู้ภัยใช้ใน
สถานการณ์
ฉุกเฉินบริการ
อย่างต่อเน่ือง 
ให้บริการตลอด  
24  ช่ัวโมงมี
อุปกรณ์  
เวชภัณฑ์  วัสดุ
สื่อสาร ครบตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด  

ส านักปลัด 

7 ส่งเสริมสนับสนุนชุด
รักษาความปลอดภัย
ของหมู่บ้านในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อรักษาความปลอดภัยในกับชุมชน
ในต าบลหนองพันทา 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนชุดรักษาความ
ปลอดภัยของหมู่บ้านใน
ต าบลหนองพันทา 

50,000    50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน  

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 
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   ~ 141 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมป้อมที่พัก/จุด
บริการประชาชนอบต.
หนองพันทา 

เพื่อเป็นสถานรักษาความปลอดภัย
ในกับชุมชนในต าบลหนองพันทา 

ปรับปรุงซ่อมแซม ป้อมที่
พัก จุดบริการประชาชน 
 

 

-   50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงศูนย์อปพร. 
อบต.หนองพันทา 

เพื่อรักษาความปลอดภัยในกับชุมชน
ในต าบลหนองพันทา 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง ตาม
แบบ อบต.หนองพันทา 
พร้อมติต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

-  500,000  500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน  

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน
ในต าบล 

รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในต าบลหนอง
พันทา 

-    20,000   20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน  

ส านักปลัด 

4 โครงการติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจรตามจุดเสี่ยง
ประจ าต าบล 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในชุมชน
ต าบลหนองพันทา 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
จ านวน 4 จุด 

-   100,000   100,000  100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน  

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามรถมอเตอร์
ไซด์แต่งซิ่งส่งเสียง
รบกวน 

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดการ
ก่อกวนของวัยรุ่นในต าบล 

ส่งเสริมด้านการจัดเวร
ยาม มีผู้สอดส่องดูแลใน
ยามค่ าคืน 

-    20,000   20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน  

ส านักปลัด 
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   ~ 142 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์ อ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ให้กับโรงเรียน 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในชุมชน
ต าบลหนองพันทา 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ส าหรับ
การจราจร 
 
  

-    50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพ
สิน 

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - - 740,000 740,000 740,000 740,000 - - - 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 143 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย (แนวทางที่ 1) 
 3.3) แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการติดต้ังพร้อม
กับซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดที่ช ารุดภายในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อรักษาความปลอดภัยในกับ
ชุมชนในต าบลหนองพันทา  

ติดต้ัง/ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดที่
ช ารุดเสียหายภายในต าบลหนอง
พันทา 

50,000    50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
พร้อมติดต้ังกระจกโค้ง
นูนส่องมุมตามพื้นที่
เสี่ยงอุบัติเหตุภายใน
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับ
ชุมชนในต าบลหนองพันทา  

ติดต้ัง/กระจกโค้งนูนตามแยก
ถนนหนทางที่เสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุภายในต าบลหนองพัน
ทา 

100,000   100,000   100,000  100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 144 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (แนวทางที่ 1) 
4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อประกอบ
อาชีพ 

เพื่อให้เกิดการร่วม
กลุ่มในการผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ เกิดข้ึนใน
ต าบลและมีเงินทุน
เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 

เกษตรกรเกิดการร่วมกลุ่มในการผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ ข้ึนในต าบลและมีเงินทุนเพียงพอ
ในการด าเนินงาน  

 100,000  100,000  100,000  100,000 100,000 ร้อยละ 100 กลุ่มที่
ขอรับเงินกู้ได้รับ
การสนับสนุน 

กลุ่มเกษตรกร
ได้รับเงินทุน
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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   ~ 145 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (แนวทางที่ 2) 
4.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนาส านัก
สงฆ์ถ้ าพระ  

เพื่อให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล 

สถานที่ด าเนินการ 1 แห่ง    50,000   50,000   50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

2 โครงการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวห้วยกระมัน 

เพื่อให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล 

สถานที่ด าเนินการ 1 แห่ง    50,000   50,000  50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

3 โครงการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน  
อบต.หนองพันทา 

เพื่อให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล 

สถานที่ด าเนินการ 1 แห่ง   300,000  300,000 300,000  300,000 300,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เพื่อให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบล 

สถานที่ด าเนินการ 2 แห่ง    50,000   50,000  50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ชุมชนมีชีวิต  

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวสู่
พื้นที่อื่น   

50,000    50,000   50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีรายได้
และความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว
ห้วยหิน/ทุ่งบ่อ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
คนรู้จัก   

100,000   100,000   100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีรายได้
และความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วิถีชุมชนต าบลหนอง
พันทาแบบย่ังยืน 

เพื่อสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว  60,000  60,000  60,000  60,000  60,000  ร้อยละ 80 
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีรายได้
และความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 146 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ 1) 
 5.1) แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ต าบลหนองพันทา 

เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ใน
ชุมชน 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้   เพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  รักษาแหล่งน้ า 

 50,000   50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่ได้ปลูกต้นไม้ 

ประชาชนในพื้นที่
มีป่าชุมชน 

กองสาธารณสุข 

2 อนุรักษ์สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ าของชุมชน
ทุกแห่งในต าบล
หนองพันทา 

เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ า 

สัตว์น้ าในแหล่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 50,000  50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
แหล่งน้ าชุมชน
ได้รับการอนุรักษ์
สัตว์น้ า 

อนุรักษ์สัตว์น้ าใน
แหล่งน้ า 

กองสาธารณสุข 

3 ส่งเสริมการปลูกไม้
ผล ไม้ยืนต้นเพื่อการ
บริโภค 

อนุรักทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ต าบลหนองพันทา  50,000   50,000   50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ ์

พื้นที่สีเขียว มีป่า
ไม้นานาชนิด 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการรักษ์น้ า  
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อรณรงค์การใช้น้ า
อย่างประหยัดและลด
น้ าเสียสู่ชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน  
ต.หนองพันทา  รู้จักรักษ์น้ า ใช้น้ าอย่าง
ประหยัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ซาติ 

กองสาธารณสุข 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนสายหลัก
สายรองภายใน
ต าบลหนองพันทา 

เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสองข้าง
ทางให้มีสภาพ
สวยงามสะอาดตา 

เพิ่มพื้นที่หลากสีโดยการปลูกต้นไม้ประดับ
สองข้างทางให้ดูสวยงาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ถนนที่มีการ
ปรับปรุง 

ถนนสวยงามน่า
มองทั้งสองข้าง
ทาง 

กองสาธารณสุข 

รวม 5 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 147 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ 2) 
 5.1) แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบ 
บูรณาการต าบล
หนองพันทา 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
การจ ากัดขยะแบบ
ครบวงจร 
-คัดแยก ขาย 
-ออกจัดเก็บขยะใน
ชุมชน 
-ก าจัด ท าความ
สะอาดพื้นที่
สาธารณะ 

 

-กิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน 
-กิจกรรมจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 
-กิจกรรมมือปราบขยะชุมชน 
-กิจกรรมจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 

   50,000  
116,000 
375,000 
440,000 

   50,000  
116,000 
375,000 
440,000 

50,000  
116,000 
375,000 
440,000 

50,000  
116,000 
375,000 
440,000 

50,000  
116,000 
375,000 
440,000 

ร้อยละ 100 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ขยะ 

ชุมชนสะอาดน่า
อยู่  

กองสาธารณสุข 

2 โครงการจัดซื้อที่ดิน
ทิ้งขยะ 

เพื่อรักษาความ
สะอาดในชุมชน/
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

พื้นที่ด าเนินการ 20 ไร่  500,000   500,000  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ชุมชนสะอาดน่า
อยู่มีที่ทิ้งขยะถูก
สุขลักษณะ 

ชุมชนสะอาดน่า
อยู่มีที่ทิ้งขยะถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการรักษา
ความสะอาดถนน
สายหลักสายรอง
และชุมชนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อรักษาความ
สะอาดในชุมชน/
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

ถนนสายหลักในพื้นที่ต าบลหนองพันทา  60,000  60,000  60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ขยะ 

ชุมชนสะอาดน่า
อยู่  

กองสาธารณสุข 

รวม 3 โครงการ - - 1,541,000 1,541,000 1,541,000 1,541,000 1,541,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 148 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ 1) 
 5.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ส่งเสริมสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในแหล่งน้ าชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สัตว์น้ าบริโภคเพิ่ม
สร้างอาชีพ  สร้าง
รายได้ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในแหล่งชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มีผลผลิตสัตว์น้ า
ที่ปลอดภัยและมี
ความรู้ที่ถูกวิธ ี

ส านักปลัด 

2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ พื้นที่
สาธารณะประจ า
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน  
ต.หนองพันทา ร่วมกันปลูกป่าบริเวณ
พื้นที่สาธารณะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ซาติ 

ส านักปลัด 

3 โครงการคุ้มครอง 
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน  
ต.หนองพันทา ร่วมกันมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ซาติ 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 149 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แนวทางที่ 2) 
 5.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อบต.  หนองพันทา 

เพื่อให้ อบต.หนองพัน
ทามีสภาพแวดล้อมที่
ดี 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพันทา  
ได้แก่  จัดท าป้ายช่ือองค์การฯหน้า 
อบต.ล้อมร้ัว  
ท าสวนหย่อม ท าป้าย  อบต.  ยินดีตอน
รับ  
เป็นต้น 

 50,000     50,000   50,000  50,000  
 

50,000  
 

ร้อยละ 80 อบต.  
มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 

อบต.   
มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี 

ส านักปลัด 

2 โครงการ Big 
cleaning  day  
(วันท าความสะอาด) 

เพื่อจัดกิจกรรม 5 ส. 
ให้เกิดข้ึนภายใน 
อบต.หนองพันทา 

มีการจัดกิจกรรม 12 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 อบต. 
สะอาดน่าอยู่ ถูก
สุขลักษณะ 

อบต. น่าอยู่ มี
การจัดระเบียบ
ตามหลัก 5 ส. 

ส านักปลัด 

3 โครงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
ภายในส านักงาน 
อบต. 

เพื่อลดการใช้พลังงาน
ภายในส านักงาน 
อบต.หนองพันทา 

มีการจัดกิจกรรมทุกวัน วัดผลทุกเดือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 แต่
ละส่วนใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง 

การใช้ไฟฟ้า
ภายใน อบต.
ลดลง 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 150 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 1) 

6.1) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมต าบล
หนองพันทา 

เพื่ออนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง/
ดนตรีสากลศิลปวัฒนธรรม 

ต าบลหนองพันทา  150,000   150,000  150,000  150,000  150,000  ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง/ดนตรี
สากล 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เห็น
คุณค่า 

กิจกรรม 1 คร้ัง/ปี   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

3 วันผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจดี 

กิจกรรม 1 คร้ัง/ปี  100,000   100,000  100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายสุขภาพใจดี 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายสุขภาพใจดี 

กองการศึกษา 

4 งานประเพณีประจ า
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรม
เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์
บุญบั้งไฟ งานลอยกระทง 

สนับสนุนงานประเพณีประจ า
หมู่บ้าน/ต าบล 

600,000  600,000 600,000  600,000  600,000  ร้อยละ 100 ได้
สนับสนุนประเพณี
ประจ าหมู่บ้าน 

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมให้สืบ
ทอดต่อไป 

กองการศึกษา 

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวศาสนา 

เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

กิจกรรม 1 คร้ัง/ปี  50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สถานที่ยึดเหน่ียว
ทางจิตใจ 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมประจ า
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อให้มีศูนย์ศิลปวัฒธรรม
ประจ าต าบลหนองพันทา 

สนับสนุนศูนย์ศิลปวัฒธรรมประจ า
ต าบลหนองพันทา 

 50,000  50,000   50,000   50,000   50,000  ร้อยละ 80 ผู้เข้า
ชม มีความพึง
พอใจ 

มีศูนย์ศิลปวัฒ
ธรรมประจ า
ต าบลหนองพันทา 

กองการศึกษา 
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   ~ 151 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 1) 

6.1) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

ประชาชนต าบลหนองพันทา  150,000   150,000  150,000  150,000  150,000  ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา
ยาวนาน 

กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 152 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        อย่างสมดุลและย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 1) 

6.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการหมู่บ้านศีล
ห้า 

เพื่อส่งเสริมศาสนาเพื่อเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้คน
ในชุมชน 

ประชาชนต าบลหนองพันทา  20,000   20,000  20,000  20,000  20,000  ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างความ
เข้มแข็งทางด้าน
จิตใจให้คนใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 153 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบต. รวมใจ 
ร่วมใจสู่ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและรับ
ฟังปัญหาต่างๆ 

ด าเนินการ 4 คร้ัง/ป ี 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ร้อยละ 100 
ประชาชนได้รับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 มี
การจัดท าแผน
ท้องถิ่น 

อบต.มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการที่
ดี 

ส านักปลัด 

3 โครงการหน่วยจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

เพื่อให้บริการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 30,000  30,000  30,000  30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนที่รับ
บริการมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

กองคลัง 

4 โครงการส ารวจข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน
ต าบลหนองพันทา 

เพื่อเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 100,000  100,000  100,000  100,000 100,000 ร้อยละ 100 
สามารถเก็บ
ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน
ได้ 

การติดต่อ
ประสานงานใน
หน่วยงานราชการ
สะดวกรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้าน  
เวทีประชาคมต าบล เพื่อ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าเวทีประชาคม
หมู่บ้าน  เวทีประชาคมต าบล เพื่อ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000 
 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักใน
ความส าคัญของการ
จัดท าประชาคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของตน 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 154 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังน้ี 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
7.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 
การปฏิบัติงาน
คล่องตัว และมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ท าให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมีประ
สิทธิ-ภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

7 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้ดี 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

8 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง อบต.หนอง
พันทา 

เพื่อให้สิ่งก่อสร้างใช้งานได้
ดี 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่
ช ารุด 

500,000 500,000  500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้ดี 

ส านักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 155 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ์ 
(ครุภัณฑ์ทุกประเภท) 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังน้ี 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เก้าอี้ 
13. อุปกรณ์ดุริยางค์ ฯลฯ 

2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000  ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

10 โครงการจัดท า
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 

เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 

จัดท าปฏิทินรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผลการปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจ 

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

11 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 

จัดท าปฏิทินรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ร้อยละ 80 ของ
ผลการปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจ 

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 156 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการให้บริการ
ส ารวจภาษีบ ารุง
ท้องที่นอกสถานที ่

เพื่อให้บริการออกส ารวจการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที ่

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

กองคลัง 

13 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

14 โครงการงานประจ าปี
อ าเภอโซ่พิสัย 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมสร้างความสามัคคี 
ส่งเสริมงานประจ าปีของคน
ในต าบล 

ร่วมจัดกิจกรรมงาน
ประจ าปีของอ าเภอโซ่
พิสัย 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความรัก
ความสามัคคีของ
คนในอ าเภอโซ่พิสัย 

ส านักปลัด 

15 โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง อปท. จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย  

วันที่ 18 มีนาคม 

50,000 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เข้าใจถึงบทบาท
และหน้าที่
ความส าคัญของคน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

16 โครงการอบรม
กฎหมายให้แก่
บุคลากรและ
ประชาชน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประชาชนและบุคลกรใน
องค์กร 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจ 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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   ~ 157 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการปรับปรุง/
จัดท าเว็บไซด์ อบต.
หนองพันทา 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซด์ให้
ทันสมัย และสามารถเผยแพร่
ข่าวสารจากทางหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ปรับปรุงเว็บไซด์ 
ด าเนินการปีละ 1 คร้ัง 

 
- 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับ
ข่าวสารทางเว็บ
ไซด์ อบต. 

มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

18 อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง  
อบต.หนองพันทา 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันของ
คนในองค์กร 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างในองค์กร 

- - - - - ร้อยละ 90 ของ
คนในองค์กรที่เข้า
ร่วมอบรม 

คนในองค์กรเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันด้วย
ความเข้าอกเข้าใจ 

ส านักปลัด 

19 โครงการจัดการ
เลือกต้ังทั่วไป และ
เลือกต้ังท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เตรียมการและจัดการ
เลือกต้ัง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจใน
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

การเลือกต้ังมีความ
โปร่งใส ประชาชน
เข้าถึงระบอบ
ประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

ส านักปลัด 

รวม 19 โครงการ - - 3,465,000 4,015,000 4,015,000 4,015,000 4,015,000 - - - 
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   ~ 158 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 2) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนา
องค์กร 
(Organization 
Development)ชีวิต
เบิกบานการท างาน
เป็นสุข 

เพื่อให้การท างานของ
พนักงานส่วนต าบลมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 200,000  200,000  200,000   200,000   200,000  ร้อยละ 100 การ
ท างานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าท้องถิ่น
และชุมชน 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้น า
ท้องถิ่นและชุมชน 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี  30,000     30,000   30,000   30,000   30,000  ร้อยละ 100 
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 159 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 2) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 การพัฒนาตาม
แผนสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ 

เพื่อน าแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ด าเนินโครงการตามแผนสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ 
1.ด้านสาธารณสุข/2.ด้านการศึกษา 
3.ด้านเศรษฐกิจ/4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/5.
ด้านที่อยู่อาศัย/6.ด้านวัฒนธรรมและศาสนา/7.ด้านข้อมูล 
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/8.ด้านการ
ขนส่ง/9.ด้านการเมืองการปกครอง/10.ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม/11.ด้านความมั่นคงทางสังคม/12.แผนสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง/13.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้น
โทษ/14.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด/15.
แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเย่ือ/ผู้เสียหาย 
16.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
17.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/18.แผนสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา/19.
แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร/20.แผนสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มผู้สูงอายุ/21.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยาวชน/
22.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี/23.แผนสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มคนพิการ/24.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ 
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ/25.แผนสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
รุนแรง/26.แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100  
ของ
โครงการม
ประสิทธิภาพ 

สามารถน าไป
แผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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   ~ 160 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 2) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการอบรม
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ลูกจ้าง สมาชิก 
อบต. ผู้น า
ชุมชนพร้อม
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการแบบ
บูรณาการ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
คณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
สมาชิก อบต. 
 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ของผู้ร่วม
โครงการมี
ความพึง
พอใจ 

น าความรู้ที่ได้ 
มาพัฒนาต าบล
หนองพันทา 

ส านักปลัด 

5 รับลงทะเบียนผู้
มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยคนพิการ  

อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุ และคน
พิการ 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 12 หมู่บ้าน - - - - - ร้อยละ 100 
ของจ านวน
ผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้รับเบี้ยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 330,000 830,000 830,000 830,000 830,000 - - - 
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   ~ 161 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 3) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ด าเนินการ
กิจกรรมตาม
นโยบายแห่งรัฐ 

เพื่อสนองนโยบาย
เร่งด่วนการในพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 

นโยบายเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 100,000   100,000 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 เพิ่ม
การขับเคลื่อน
นโยบาย 

เพิ่มการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายแห่งรัฐ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุน
โครงการจัด
กิจกรรมงานรัฐ
พิธีและงานพระ
ราชพิธีหรือวัน
ส าคัญของชาติ  

เพื่อเทิดพระเกียรติใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและ
เทิดพระเกียรติในพิธี
ต่างๆ และวันส าคัญ
ของชาติ 

เพื่อเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถและพระบรมราชวงษ์ 

100,000   100,000 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 เพิ่ม
การขับเคลื่อน
นโยบาย 

เพิ่มการ
ขับเคลื่อนตาม
นโยบายแห่งรัฐ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนองค์กร
การกุศล 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรการกุศล ในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพันทา 

องค์กรที่มีวัตถุประสงค์จะด าเนินงานการกุศลและ
จัดต้ังตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เช่น  วัด  
มัสยิด  กาชาด  สมาคม  มูลนิธ ิ เป็นต้น 

100,000  100,000 100,000  120,000  120,000  ร้อยละ 100 เพื่อ
สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร
การกุศล 

สนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรการ
กุศล ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
พันทา 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนองค์กรที่
จัดต้ังตาม
กฎหมาย 

เพื่อสนับสนุนองค์กรที่
จัดต้ังตามกฎหมายโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการแสวงหาก าไร  
หรือระเบียบ  
ข้อบังคับที่ก าหนดข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐ 

-อุดหนุนกลุ่มสตรี ประจ าต าบลหนองพันทา 
-อุดหนุนคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 100 เพื่อ
สนับสนุนองค์กรที่
จัดต้ังตามกฎหมาย
โดยไม่มี
วัตถุประสงค์หลักใน
การแสวงหาก าไร 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 162 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 3) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 อุดหนุนส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

-อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
-อุดหนุนที่ท าการปกครอง/เกษตร/พัฒนา
ชุมชน อ าเภอโซ่พิสัย 
-อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโซ่พิสัย 
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบึงกาฬ 
-อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 
-อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. ระดับอ าเภอ  ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 มี
การพัฒนาที่ดีข้ึน
รวมทั้งท าให้การ
ปฏิบัติงาน การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น มี
การพัฒนาที่ดีข้ึน
รวมทั้งท าให้การ
ปฏิบัติงาน การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุน  กลุ่ม  
หรือชุมชน  กรณีกลุ่ม
จะต้องมีการจด
ทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย   

องค์กรประชาชนที่ด าเนินกิจกรรมเป็นต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพื่อ
สนับสนุน  กลุ่ม  
หรือชุมชน 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

7 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสให้
พึ่งตนเองได้ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 มี
การพัฒนาที่ดีข้ึน
รวมทั้งท าให้การ
ปฏิบัติงาน การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น มี
การพัฒนาที่ดีข้ึน
รวมทั้งท าให้การ
ปฏิบัติงาน การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 163 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 3) 
7.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 มีการ
พัฒนาที่ดีข้ึนรวมทั้ง
ท าให้การปฏิบัติงาน 
การประสานงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น มี
การพัฒนาที่ดี
ข้ึนรวมทั้งท าให้
การปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงาน 

ส านักปลัด 

9 อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

-อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอโซ่
พิสัย 
 

-อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 มีการ
พัฒนาที่ดีข้ึนรวมทั้ง
ท าให้การปฏิบัติงาน 
การประสานงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น มี
การพัฒนาที่ดี
ข้ึนรวมทั้งท าให้
การปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

-เพื่อจัดงาน
นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
และเทิดพระเกียรติใน
พิธีต่างๆ 

-จัดกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ
ราชินีและพระบรมราชวงษ์ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และเทิดทูล
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
 

ส านักปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 500,000 590,000 590,000 590,000 590,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 164 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.2) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อ
วัสดุทุกประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังน้ี 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
7.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

100,000   100,000  100,000   100,000  100,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

2 ซ่อมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ์
ของต าบลหนอง
พันทา 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้
งานได้ดี 

ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองการศึกษา 

3 ซ่อมแซม/
ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอบต.
หนองพันทา 

เพื่อให้
สิ่งก่อสร้างใช้งาน
ได้ดี 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 500,000 500,000  500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองการศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
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   ~ 165 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.2) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท 
ตามบัญชีมาตร
ตราฐานครุภัณฑ์ 
(ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท) 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังน้ี 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เก้าอี้ 
13. อุปกรณ์ดุริยางค์ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองการศึกษา 

รวม 4 โครงการ - - 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 - - - 
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   ~ 166 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 2) 
7.2) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
สัมมนาเชิง
วิชาการ
เครือข่ายต าบล
หนองพันทา 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ
ร่วมกันอย่าง
บูรณาการ 

1 คร้ัง/ปี  50,000   50,000  50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 100 
การ
ประสานงาน
ระหว่าง
หน่วยงานอื่น
มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

การ
ประสานงาน
ระหว่าง
หน่วยงานอื่น
กับ อบต.มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
และพัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้มี
คุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์รวมทั้ง
นักเรียน/นักศึกษา 

10,000 10,000   10,000  10,000  10,000  ร้อยละ 100 
ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กและ
พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ให้
มีคุณภาพ
ตรงตาม
มาตรฐาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กและเด็ก
ก่อนเกณฑ์ 

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 167 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 3) 
7.2) แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนองค์กร
ที่จัดต้ังตาม
กฎหมาย 

เพื่อสนับสนุนองค์กรที่
จัดต้ังตามกฎหมาย
โดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหา
ก าไร  หรือระเบียบ  
ข้อบังคับที่ก าหนดข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐ 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานปริวาส
กรรม 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงาน
ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 
-อุดหนุนคณะกรรมการจัดงานกีฬาเครือข่าย 
หนองพันทา - บัวตูม 
 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 100 เพื่อ
สนับสนุนองค์กรที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายโดยไม่มี
วัตถุประสงค์หลักในการ
แสวงหาก าไร 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนส่วน
ราชการ/
หน่วยงานอื่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

-อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตต าบลหนองพันทา 50,000  50,000  50,000  50,000 50,000 ร้อยละ 100 มีการ
พัฒนาที่ดีข้ึนรวมทั้งท า
ให้การปฏิบัติงาน การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น 
มีการพัฒนาที่ดี
ข้ึนรวมทั้งท าให้
การปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

3 อุดหนุน
โครงการ
ส่งเสริมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ/
สนับสนุน 
กีฬา 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
เด็กและเยาวชนใน
การแข่งขันกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหนองพันทา  100,000   100,000   100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 เพื่อ
สนับสนุนโครงการ 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 

รวม 3 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 168 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.3) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทุกประเภท 
 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังน้ี 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
7.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

100,000   100,000  100,000   100,000  100,000  ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว และมี
ประสิทธิ-ภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณะสุข 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้
งานได้ดี 

ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   
20,000  

20,000  20,000  20,000 20,000  ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้
ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองสาธารณะสุข 

3 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอบต.
หนองพันทา 

เพื่อให้สิ่งก่อสร้างใช้
งานได้ดี 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 500,000 500,000  500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้
ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองสาธารณะสุข 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 169 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.3) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ์ 
(ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท) 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังน้ี 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เก้าอี้ 
13. อุปกรณ์ดุริยางค์11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองสาธารณสุข 

รวม 4 โครงการ - - 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 170 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 3) 
7.3) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนองค์กรที่
จัดต้ังตามกฎหมาย 

เพื่อสนับสนุนองค์กร
ที่จัดต้ังตามกฎหมาย
โดยไม่มีวัตถุประสงค์
หลักในการแสวงหา
ก าไร  หรือระเบียบ  
ข้อบังคับที่ก าหนดข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐ 

-อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ต าบลหนองพันทา 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการนโยบาย
แห่งรัฐ / โครงการพระราชด าริ  

400,000  400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 
เพื่อสนับสนุน
องค์กรที่
จัดต้ังตาม
กฎหมายโดย
ไม่มี
วัตถุประสงค์
หลักในการ
แสวงหา
ก าไร 

ท าให้การ
ปฏิบัติงานการ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองสาธารณสุข 

2 อุดหนุนส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
อื่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของ
ส่วนราชการ/
หน่วยงานอื่น 

-อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพันทา 

150,000  150,000  150,000  150,000 150,000 ร้อยละ 100 
มีการพัฒนา
ที่ดีข้ึนรวมทั้ง
ท าให้การ
ปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงาน
มี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

ท้องถิ่นอื่น / 
หน่วยงานอื่น มี
การพัฒนาที่ดี
ข้ึนรวมทั้งท าให้
การปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงานมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กองสาธารณสุข 

รวม 2 โครงการ - - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 - - - 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 171 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดท าแผนที่
ภาษี 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

ด าเนินการ 1 คร้ัง/ปี 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 ที่
สามารถจัดเก็บรายได้
ได้ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ
รายได้ 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทุกประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังน้ี 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
7.วัสดุคอมพิวเตอร์ 
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 100 การ
ปฏิบัติงานคล่องตัว 
และมีประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้
งานได้ดี 

ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย  20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 สิ่งของที่
ช ารุดสามารถใช้งาน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอบต.
หนองพันทา 

เพื่อให้สิ่งก่อสร้างใช้
งานได้ดี 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด 500,000 500,000  500,000  500,000 500,000 ร้อยละ 100 สิ่งของที่
ช ารุดสามารถใช้งาน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 172 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 1) 
7.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ์ 
(จัดซื้อครุภัณฑ์ทุก
ประเภท) 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังน้ี 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เก้าอี้ 
13. อุปกรณ์ดุริยางค์ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 173 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี (แนวทางที่ 2) 
7.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้งาน
เพิ่มขึ้นการท างานมี
ศักยภาพ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพันทา 

 50,000  50,000   50,000  50,000  50,000  ร้อยละ 100 
พื้นที่ใช้งาน
เพิ่มขึ้น การ
ท างานมี
ศักยภาพ 

มีพื้นที่ใช้งาน
เพิ่มขึ้น การ
ท างานมี
ศักยภาพ 

กองช่าง 

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

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

         

   ~ 174 ~  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา  

อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (แนวทางที่ 1) 
8.1) แผนงานการศึกษา 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการสู่
การเป็นพลเมือง
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้สนใจในเขตต าบล
หนองพันทา 

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้และ
ทักษะในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 175 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
ห้วยลึก-ยางชุม  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก 
*ล าดับที่ 14 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4 เมตรยาว 2,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร  
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1 - 01  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ถนน คสล.  
กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,800 ม. 
 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
หลังโรงเรียนโพนทอง
ประชาสรรค์ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
นักเรียน/
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

- 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

3 โครงการวางท่อขนาดใหญ่
ผ่านถนนห้วยหิน 
 

เพื่อเป็นทาง
ระบายน้ าไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

วางท่อขนาดใหญ่ผ่านถนนห้วยหินจ านวน 
1 โครงการ  
พร้อมป้ายจ านวน 1 ป้าย 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 
4 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
แยกจากถนนป่าไร่ - โนน
อุดมไปวัดถ้ าพระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
นักเรียน/
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 0.6 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 176 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟักติกซ์ 
/พาราเอซี 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 12 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อม
ติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

- 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

6 โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟักติกซ์ 
/พาราเอซีโนนม่วง-
โคกสะอาด 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 11 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 

- 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 2 
บ้านห้วยลึกเหนือ  
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 
1 บ้านโนนค าสอน      
ต.เหล่าทอง  
อ.โซ่พิสัยจ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 12 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,400 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 
0.5 เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองพร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

6,825,600 - 6,825,600 6,825,600 6,825,600 กว้าง 4 เมตร
ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 177 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
ต าบลหมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก    
ต.หนองพันทา ถึงหมู่ที่ 10 
บ้านยางชุม ต.นาทับไฮ 
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
*ล าดับที่ 13 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองพร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

5,877,600 - 6,200,000 6,200,000 6,200,000 กว้าง 4 
เมตรยาว 
3,100 เมตร 
หนา0.05
เมตร 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
ต าบลหมู่ที่ 3  บ้านโพน
ทอง ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 
6  บ้านโนนป่าปาก 
 ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 21 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

7,015,200 - 7,015,200 7,015,200 7,015,200 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดี ประชาชน
พึงพอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
ต าบลหมู่ที่ 9  บ้านโนนม่วง 
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 7  
บ้านโคกสะอาด ต.โซ่  
อ.โซ่พิสัยจ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 8 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,400  
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 13,600  ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมืองพร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

6,446,400 - 6,446,400 6,446,400 6,446,400 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 178 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
บ้านห้วยลึกถึงแยกบ้าน
ยางชุม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,100 
เมตร หนา 0.15เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย 
ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - 6,200,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนโพนทองประชา
สรรค์ถึงแยกถนนสาย
ห้วยลึกไปโนนป่าบาก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,500
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

- - 8,750,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
วัดโพนทองสู่แหล่ง
การเกษตร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

- - 6,000,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 179 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 
 
14 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ป่าไร่-บ้านโนนแก้วไป
โนนป่าบาก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร 
ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดต้ัง
ป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - 2,600,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ห้วยลึกเหนือ-โนนค า
สอนไปหนองแวงใน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8 ,000 ตารางเมตร 
ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดต้ัง
ป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - 4,000,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแก้วสู่แหล่ง
การเกษตร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - 1,200,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 180 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ป่าไร่ไปบ้านโนนแก้ว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 4,600
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 18,400 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

- - - 11,500,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โพนทอง - โนนค าสอน
(ระหว่างต าบล) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12 ,000 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

- - - 6,000,000 - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแยก
จากโนนแก้ว - ป่าไร่ไป
นาดง บ้านป่าไร่ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดต้ัง
ป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - - 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 181 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยกระมันตอนกลาง  
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 6 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีสะพาน
ส าหรับให้
ประชาชน
สัญจรที่ดี 
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
ม่วง - โคกสะอาดไปวัดถ้ า
พระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว2,500เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
ป้อมต ารวจต าบลหนองพันทา
สู่แหล่งเกษตร 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว1,000เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
แก้ว - ห้วยดอกไม ้

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว3,000เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
แก้วน้อยเข้าสู่แหล่งเกษตร 
เส้นที่ 1 ข้างลานยาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 182 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
แก้วน้อยเข้าสู่แหล่งเกษตร 
เส้นที่ 2 ตรงข้ามระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตรไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
แก้วน้อย-บัวตูม เข้าสู่แหล่ง
เกษตร เส้นที่ 3 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,600 เมตรไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

- 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนน
แก้วน้อย-บัวตูม เข้าสู่แหล่ง
เกษตร เส้นที่ 4 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้าน
โนนแก้วไปบ้านห้วยลึก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,800 เมตรไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร 

- 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
สะดวก สบาย 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

29 โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยข้ามถนนหน้า
โรงเรียนภายในต าบล 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของนักเรียน/
ประชาชน 

ก่อสร้างสะพานลอย 
ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อม
ติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 
 

มีมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 183 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง
ต าบลหมู่ที่ 3  บ้านโพนทอง 
ต.หนองพันทาถึง 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนค าสอน  
ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย 
จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 22 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950  เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,800  ตารางเมตร ลงไหล่
ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรม
โยธาธิการและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย
ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไร่ 
หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนแก้ว หมู่ 
4 ต.หนองพันทา   
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 22 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ความกว้าง  5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000  ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อม
ติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - 7,110,000 - - ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไร่
หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนแก้ว หมู่ 
4 ต.หนองพันทาอ.โซ่พิสัย  
จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 23 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000  ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อม
ติดต้ังป้าย ช่ือโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

7,110,000 7,110,000 7,110,000 7,110,000 7,110,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจรมี
ความพึง
พอใจ 
 

มีถนนสัญจรที่
ดีประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 184 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 1) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองนา
ค าสู่แหล่ง
การเกษตร (เส้นที่
1) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 1,100เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - - 2,200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจร
ที่ดี
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองนา
ค าสู่แหล่ง
การเกษตร (เส้นที่
2) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 700เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,800ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - - 1,400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจร
ที่ดี
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยลึก
เหนือ-โนนค าสอน
ไปบ้านโพนทอง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,700เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย ช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

- - - - 7,400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สัญจร
มีความพึง
พอใจ 

มีถนนสัญจร
ที่ดี
ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

รวม 35 โครงการ   33,274,800 62,910,000 121,057,200 105,987,200 113,097,200 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 185 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยกระมันตอนบน 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 
เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยอีเลิศ 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง 
*ล าดับที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 
เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยนาฮ ี
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 
เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยเค็ม 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา 
*ล าดับที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 
เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล.ห้วยผ้ึงตอนล่าง 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาดสัน
ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 12 
เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 186 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยเค็มตอนกลาง 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาด
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3 
ม. กว้าง 12 ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

7 โครงการก่อสร้างท านบ 
เปิด - ปิด คลองเลิงเค้า
หมู่ท ี11  บ้านพัฒนาพร 
*ล าดับที่ 7 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ของประชาชน 

ก่อสร้างตามแบบกรมชลประทานก าหนด  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์ 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

8 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามล าห้วยเค็ม 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 6 
เมตร พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย 
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขนาด กว้าง 12 
เมตร ยาว 10 
เมตร ลึก 6 
เมตร 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
พอเพียง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นเลิงเค้า 
หมู่ที่ 11บ้านพัฒนาพร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาด
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3 
ม. กว้าง 12 ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยอีเลิศ 
หมู่ที่ 12บ้านโนนแก้ว
น้อย 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  ขนาด
สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 
กว้าง 12 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3 
ม. กว้าง 12 ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 187 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นห้วยดอกไม้ 
หมู่ที่ 12บ้านโนนแก้ว
น้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข 2527  
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง
สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายช่ือโครงการ จ านวน 1  
ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 
3 ม. กว้าง 12 
ม. 

เกษตรมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

12 โครงการก่อสร้างบ่อ
พักน้ าประปาในต าบล
หนองพันทา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้างบ่อพักน้ าประปาภายในต าบล
หนองพันทา 
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 
13 โครงการขุดลอกห้วย

ไม้ซอด 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก
เหนือ 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000 ลบ.ม 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขตประปา
มีน้ าใช้ 

เกษตรมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง/ 
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

14 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโพนทอง หมู่ที่ 3 
ต.หนองพันทา  
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 23 

เพื่อให้ประชาชน     
มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
แบบกรมทรัพยากรน้ าแบบตามกรม
ทรัพยากรน้ า 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกร 
ที่มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

 
         

   ~ 188 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 
2 
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย  
จ.บึงกาฬ 
*ล าดับที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน     
มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่แบบกรมทรัพยากรน้ า
แบบตามกรมทรัพยากรน้ า 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ า
ใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภค  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 
 

16 โครงการขุดลอกล าห้วยกระมัน 
(ตอนบน) 
เขตพื้นที่หมู่ที่ 3, 4 ,5 ,6, 10,11  
ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึง
กาฬ 

เพื่อให้ประชาชน     
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกล าห้วยเพิ่มให้มีขนาด
ความกว้าง 18 เมตร ยาว 1,630 
เมตร  ลึกจากเดิม 2.50 เมตร 
รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 
: 5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
49,820 ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย บริเวณที่ท าการขุดลอก   

1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 1,975,000 ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่มีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตร 
 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร  
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

17 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ 
*ล าดับที่ 14 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ตาม
รูปแบบรายการประมาณราคา
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 พื้นที่ที่
มีไฟฟ้าผ่าน
สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ~ 189 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทาอ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบความมั่นคงและพัฒนาสู่สังคมคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางที่ 2) 
1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการขุดล าห้วยถ้ า
พระหนองนาแฝก 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง 
*ล าดับที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720 
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่ใช้น้ าใน
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

19 โครงการขุดลอกล าห้วย
ลึกตอนล่าง หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยลึกเหนือ 
*ล าดับที่ 15 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ที่
อยู่ในเขต
ประปามีน้ าใช้ 

มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

20 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยนาฮี 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข
2527 ขนาดสันฝายสูง 1.50
เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร กว้าง 
12 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายช่ือ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 สันฝายสูง 
1.50 ม. ผนัง
ข้างสูง 3 ม. 
กว้าง 12 ม. 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น 

รวม 20 โครงการ   17,575,000 22,175,000 22,375,000 22,375,000 22,375,000 - - - 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

                                                                     ~ 190 ~  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

แบบ ผ.03
๐๑ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 5 หลัง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 

 ส านักปลัด 
 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เครื่อง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
3 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเก้าอ้ีแถวสแตนเลส 4 ตัว 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่ง 2  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 3  เครื่อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2  เครื่อง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์  3 เครื่อง  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  2  ตัว 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
9 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
เพื่อจัดซื้อรถกระบะ 4 ประตู 1 คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

10 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถตู้ส าหรับส านักงาน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน 10 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
12 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 
13 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเก้าอ้ีส านักงาน 10  ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
14 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีนวม 30 ตัว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
15 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 100 ตัว  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
16 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อชุดรับแขก 1  ชุด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
17 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
18 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 5  เครื่อง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
19 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
20 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลม 10 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
21 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 
22 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเคาน์เตอร์ 2 ชุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03
๐๑ 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23   ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนลายน้ิวมือ 1 เครื่อง 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 ส านักปลัด 
 

24 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 
25 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน 2 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
26 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 2  ตัว 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 
27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

2 เครื่อง  
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

29 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 2 ตัว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
30 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  

2 จอ 
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

31 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 1 เครื่อง 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
32 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

1 เครื่อง 
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

33 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี  1 เครื่อง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 
34 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 3 เครื่อง 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
35 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 
36 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อรอก 2 ตัว 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 
37 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน 1 เครื่อง 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
38 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ1 ซุ้ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
39 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อกล้องวิดีโอ 1 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
40 ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 2 เครื่อง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
41 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 

เครื่อง 
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
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แบบ ผ.03
๐๑ 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42   ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 ส านักปลัด 
 

43 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องทุ่น
แรง (เครนพับ) และกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
1 ค ัน 

2,500,000 2,500,000 2,500,00 2,500,000 2,500,000 

44 ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ 1 ตัว 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
45 ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ 1 ตัว 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 
46 ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง   1 

เครื่อง 
22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 

47 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน 1 เครื่อง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

48 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด  100,000 100,000 100,000 100,000 
49  

 
 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

 
 
 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000  
 
 
 

กองคลัง 
 

50 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน 3 ตัว 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
51 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
52 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อตู้จัดเก็บเอกสาร 5 หลัง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 
53 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

2  เครื่อง 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

54 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
55 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3  เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
56 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 3 เครื่อง   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
57 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
58 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน 2  ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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แบบ ผ.03
๐๑ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อพัดลม 5 ตัว 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
กองคลัง 

 
60 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า 1 ถัง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
61 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อตู้น้ าดื่มถังคว่ าร้อน-เย็น 2 ตู้ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
62  

 
 
 
 
 

การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง   99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 

 
กองการศึกษา 

 

63 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 5 หลัง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 
64 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์ 2  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
65 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน 1 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
66 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
67 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
68 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 5  เครื่อง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
69 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
70 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
71 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน 3 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
72 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
73 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
74 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
75 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊ค  

1 เครื่อง 
21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 

76 

สาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
 

77 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง  90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
78 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
79 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
80 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อกล้องวิดีโอ 1 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
81 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 5 หลัง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 
82 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
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แบบ ผ.03
๐๑ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 

สาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

84 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน 3 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
85 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
86 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
87 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองโทรทัศน์แอลอีดี 1 เครื่อง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

88 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่ง 2 อัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
89 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

90 ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 3 
เครื่อง 

177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 

91 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

92 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 
93 

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 5 หลัง 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 

กองช่าง 
 

94 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน 3  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
95 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเก้าอ้ีท างาน 3 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
96 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3  

เครื่อง 
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

97 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3  เครื่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
98 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 3  เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
99 ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อจัดซื้อป้ัมน้ าซัมเมิร์ส 10 ตัว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
100 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อผ้าม่าน 1 ชุด 0 50,000 50,000 50,000 50,000 
                          รวม  รวม 8,082,900 8,232,900 8,232,900 8,232,900 8,232,900  
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ส่วนท่ี 4ส่วนท่ี 4  
 

 
 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ทั้งน้ี แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังน้ัน จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ
ในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี     

 
 

 
 
 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบื้อง... 



~ 197 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(3)  

 
 
 
 

 
ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3. ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การติดตาม... 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 
รวมคะแนน 100 

 
 
 

 
 

แนวทาง... 

4.2  การติดตามและประเมินผล
โครงการ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 



~ 202 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

 

ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได ้

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิงที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 สรุป... 
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 2565 )  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซ่ึงสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด  6 ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผน  
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 7 การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   (www.dla.go.th) 
   
 
 
 

(2) การวัด... 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

http://www.dla.go.th/
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  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

 
 

 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

***************************  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 












