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๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ท่ีตั้งของตำบล 
 ตำบลเวอ มีเนื้อท่ี ๑๔,๒๐๐ ไร อยูหางจากตัวอำเภอยางตลาด ประมาณ ๑๗  กิโลเมตร และหางจากตัว
จังหวัดกาฬสินธุ ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร โดยทางรถยนต มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ  ตำบลหัวหิน   อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศใต  ติดกับ  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศตะวันออก    ติดกับ  ตำบลเขาพระนอน  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
แบงการปกครองออกเปน  ๑๑ หมูบาน ไดแก หมูท่ี  
     หมูท่ี  ๑  บานหนองเสือ  
      หมูท่ี  ๒  บานหวยเตย 
       หมูท่ี  ๓  บานหวยเตยใต 
         หมูท่ี  ๔  บานหวยเตยเหนือ 
        หมูท่ี  ๕  บานหวยเตยกลาง 
        หมูท่ี  ๖  บานหวยเตยคำ 
      หมูท่ี  ๗  บานโคกสำราญ 
       หมูท่ี  ๘  บานปาติ้ว 
         หมูท่ี  ๙  บานศรีสำราญ 
        หมูท่ี  ๑๐  บานคำเจริญ 
        หมูท่ี  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู 

สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเวอ  (จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลตามประกาศลงวันท่ี ๒๓  
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง)  
              ตั้งอยู เลขท่ี ๑๙๔  หมูท่ี  ๑๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ๔๖๑๒๐ 

-  โทรศัพท  ๐๔๓ – ๘๔๐๗๕๙   
-  โทรสาร  ๐๔๓ – ๘๔๐๗๕๙   

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนท่ีตำบลเวอ เปนท่ีราบและลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความสูงเฉลี่ย ๑๗๐-๒๐๐  

เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยพ้ืนท่ีราบมีความลาดชัน  ๐-๒ เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี  ๒,๔๕๘  ไร หรือรอยละ 
๑๗.๓๑ ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงเปนราบลุมใชทำนา พ้ืนท่ีสวนใหญอยูตอนกลางของตำบล สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอน

สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ระยะเวลาหาป 
พ.ศ.2561  -  2565 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ 
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ลาดเล็กนอย ความลาดชัน ๒-๕ เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี ๑๐,๙๘๖ ไร หรือรอยละ ๗๗.๓๗ ของเนื้อท่ีตำบล พ้ืนท่ีสวน
ใหญอยูท่ัวไปท้ังตำบล โดยเปนท่ีลุมใชทำนา ๓,๙๘๓  ไร หรือรอยละ ๒๘.๐๕ ของเนื้อท่ีตำบล  เปนท่ีดอนใชปลูก
ไมยืนตน และพืชไร ๗,๐๐๓  ไร หรือรอยละ ๔๙.๓๒ ของเนื้อท่ีตำบลพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือจากท่ีกลาวมาแลว ไดแก
ชุมชน และแหลงน้ำ มีเนื้อท่ี ๕๖๐ และ ๑๙๖ ไร หรือรอยละ ๓.๙๔ และ ๑.๓๘  ของเนื้อท่ีตำบล ตามลำดับ 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศ เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู แบงฤดูกาลออกเปน ๓ ฤดู คือ 

๑) ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนตุลาคม   
๒) ฤดูหนาว เริ่มในชวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ    
๓) ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธกลางเดือนเมษายน 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
 ดินจะแยกเปน ๒ ลักษณะ คือ ดินในท่ีลุม  และดินในท่ีดอน 

๑. ดินในท่ีลุม  
ดินในท่ีลุม  การระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว มีเนื้อท่ี ๗๖๖ ไร หรือรอยละ ๕.๓๙ ของเนื้อท่ี 

ท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนลึกมากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพ้ืนท่ีลุม
ตะกอนน้ำพาท่ีเปนสวนต่ำของสันดินริมน้ำ มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในฤดูฝนการ
ระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนการใชประโยชนท่ีดินใน
ปจจุบันใชทำนา 

เนื้อท่ี ๓,๘๖๒ ไร หรือรอยละ ๒๗.๒๐ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนลึกมาก 
สีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพ้ืนท่ีลุมตะกอนน้ำพาท่ีเปนสวนต่ำของสันดินริมน้ำ 
มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝนการระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝนการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันใชทำนา 
  เนื้อท่ี ๑,๖๙๒ ไร หรือรอยละ ๑๑.๙๒ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบลึก
มากสีเทาท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณ
พ้ืนท่ีลุมราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบหรือพ้ืนท่ีลุมระหวางเนินมีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ำคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมต่ำ มีน้ำไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝน พบในพ้ืนท่ีคอนขาง
ดิน ทำใหเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำหรือไดรับผลกระทบความเค็มจากพ้ืนท่ีใกลเคียง การใชประโยชนท่ีดินใน
ปจจุบันใชทำนาบางแหงยังคงสภาพเปนปา 
  เนื้อท่ี ๑๒๑ ไร หรือรอยละ ๐.๘๕ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดิน
พวกตะกอนลำน้ำ หรือเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีน้ำ
แชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ำคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีมีชั้นทรายหนา ๕๐-
๑๐๐  เซนติเมตรจากผิวดิน การใชประโยชนท่ีดินในปจจุบันใชทำนา (เปนดินทรายจัด ซ่ึงจัดเปนดินท่ีมีปญหาใน
การเพาะปลูก) 

๒. ดินในท่ีดิน 
เนื้อท่ี ๓,๙๘๔ ไร หรือรอยละ ๒๘.๐๖ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบ 

ลึกมากท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมของพวก
วัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีอาจพบรังมากในชวงความลึก ๑๐๐-๑๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน การใช
ประโยชนท่ีดินในปจจุบันปลูกพืชไรตางๆ เชนมันสำประหลัง ออยและถ่ัว บางแหงมีสภาพเปนปาละเมาะ หรือทุง
หญาธรรมชาติ 
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  เนื้อท่ี ๒,๗๘๔ ไร หรือรอยละ ๑๙.๓๕ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีเปนดินรวนหยาบลึก
มากท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุผังอยูกับท่ีหรือเคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุ
เนื้อหยาบ มีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเปนดินลึกมากมีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ำ บางพ้ืนท่ีอาจพบลูกรังมากในชวงความลึก ๑๐๐-๑๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน การใชประโยชน
ท่ีดินในนาขาว มักทำใหเกิดปญหาการขาดน้ำ 
  เนื้อท่ี ๒๗๑ ไร หรือรอยละ ๑.๙๑ ของเนื้อท่ีท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีมีชั้นทราบหนาปานกลาง
และหนามาก ไดแก การระบายน้ำดีปานกลาง ลักษณะดินอ่ืนๆ มีปญหาในการทำนามาก เนื่องจากมีชั้นทรายหนา
กักเก็บน้ำในการทำนายาก 

เนื้อท่ี ๗๕๖ไร หรือรอยละ ๕.๓๒ ของเนื้อท่ีท้ังหมด ไดแกชุมชนและแหลงน้ำ 

ดินมีปญหาหรือดินมีขอจำกัดมากในการเพาะปลูกพืช ตำบลเวอ ประกอบดวย 
ดินทรายจัด  จะมีความสามารถในการอุมน้ำและดูดซับธาตุอาหารของดินต่ำถึงต่ำมาก ธาตุ 

อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชสูญเสียไปในดินชั้นลางหรือออกไปนอกพ้ืนท่ีไดงาย เม่ือมีการใหน้ำหรือมีฝนตก เม่ือ
ฝนท้ิงชวงพืชจะแสดงอาการขาดน้ำ เชนเหี่ยวเฉา หรืออาจตายได 

แนวทางแกไข การใชประโยชนของพืชบริเวณนี้ ควรเลือกชนิดพืชท่ีมีศักยภาพเหมาะสมมา 
มีการปรับปรุงบำรุงดินรวมกับมีระบบการอนุรักษดินและน้ำ เชนปุยหมัก อัตรา ๑-๔ ตันตอไร ปุยคอก ๑-๒  ตัน
ตอไร หรือปุยพืชสด อัตราเมล็ดพันธุ ๕-๑๐ กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยเคมีและใชวัสดุคลุมดิน ทำคันดินปลูกหญา
แฝกหรือปลูกพืชเปนแถบสลับ พัฒนาแหลงน้ำไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ำ การใชปุยเคมีควรใชทีละนอยแตบอยครั้ง 
เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในชั้นดินลางกอนท่ีพืชจะนำไปใชได เม่ือมีการใหน้ำหรือมีฝนตก สำหรับในพ้ืนท่ี
ลุมนอกจากการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีและมีการพัฒนาแหลงน้ำไวใชแลว ควรมีการตีและไถกลบตอซังขาว
ดวยจะเปนการชวยเพ่ิมปุยอินทรียใหกับดินอีกทางหนึ่ง 
 

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 
  ๑.๕.๑ แหลงน้ำธรรมชาติ 
   แหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดแก หนองบาน และหวยใหญ 
  ๑.๕.๒ แหลงน้ำท่ีสรางข้ึนเอง 
   ประปาหมูบาน  บอน้ำตื้น บอบาดาล  ท่ีใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค และการปลูก
พืชผัก 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
  ตำบลเวอ มีปาไมตามกฎหมายท้ังหมด ๒๙๒ ไร หรือรอยละ ๒.๐๖ ของเนื้อท่ีตำบล เปนพ้ืนท่ีปา
ไมสมบูรณนอกเขตปาสงวนมีเนื้อท่ี ๒๙ ไร ชนิดปาท่ีพบเปนปาผสมผลัดใบมีพันธุไมท่ีสำคัญ ไดแก ไมแดง     ไม
เต็ง  ไมยาง  ไมพยุง  ไมตะเคียน  และไมตะแบก เปนตน 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง   
องคการบริหารสวนตำบลเวอ มีจำนวนหมูบานทั้งหมด  ๑๑  หมูบาน  มีประชากรทั้งสิ้น ๔,๓๓๐ คน 

แยกเปนชาย ๒,๑๘๓ คน เปนหญิง ๒,๑๓๓ คน และมีจำนวนครัวเรือน ๑,๒๑๖ ครัวเรือน นับถือศาสนาพุธ ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล  ประชาชนใหความรวมมือดาน
การเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู
มาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล ๒,๖๔๘   คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  ๓,๓๙๒  คน  คิดเปน
รอยละ  ๗๘.๐๖  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ๒,๖๔๘ คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๓,๓๙๒ คน  คิดเปนรอยละ  ๗๘.๐๖  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดที่นา
สังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายก
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องคการบริหารสวนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลคือ  
ขอความรวมมือ  ผูนำ  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอำเภอทราบ  
การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลที่ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำไดและทำไมไดให
ประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตำบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมทองถิ่นทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที ่หลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินงานตามความตองการของประชาชน และ
ประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตำบลไดจัด
โครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  พนักงานองคการบริหาร
สวนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตำบลอื่นๆ และ
องคการบริหารสวนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลจำกัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดยองคการบริหารสวนตำบล
แบงเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
     หมูท่ี  ๑  บานหนองเสือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
      หมูท่ี  ๒  บานหวยเตย ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
       หมูท่ี  ๓  บานหวยเตยใต ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
         หมูท่ี  ๔  บานหวยเตยเหนือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        หมูท่ี  ๕  บานหวยเตยกลาง ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        หมูท่ี ๖  บานหวยเตยคำ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุตำบลเวอ อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ 
      หมูท่ี  ๗  บานโคกสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
       หมูท่ี  ๘  บานปาติ้ว ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
         หมูท่ี  ๙  บานศรีสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        หมูท่ี  ๑๐  บานคำเจริญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        หมูท่ี  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมองคการบริหารสวนตำบลเวอ ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ       
ท้ังองคการบริหารสวนตำบลเวอ ๑๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเวอ  ๑๑  เขต ดังนี้ 
     เขต  ๑  บานหนองเสือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
      เขต  ๒  บานหวยเตย ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
       เขต  ๓  บานหวยเตยใต ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
         เขต  ๔  บานหวยเตยเหนือ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        เขต  ๕  บานหวยเตยกลาง ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        เขต  ๖  บานหวยเตยคำ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุตำบลเวอ อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ 
      เขต  ๗  บานโคกสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
       เขต  ๘  บานปาติ้ว ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
         เขต  ๙  บานศรีสำราญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
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        เขต  ๑๐  บานคำเจริญ ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
        เขต  ๑๑  บานหวยเตยหลานปู ตำบลเวอ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเวอสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวน
ตำบลเสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลในการดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการ
จัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2)   
   -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล  4,285     คน 
  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   4,285      คน 
  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง  ครั้งลาสุด (พ.ศ  ๒๕๖2) 

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ   4,285   คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  -      คน  คิดเปนรอยละ  - 
  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลเวอ   4,285    คน  จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น  -     คน  คิดเปนรอยละ  - 
 
๓. ประชากร 
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จำนวนประชากร จำนวนครวัเรือน 
  ชาย หญิง รวม  

๑ บานหนองเสือ ๒๒6 ๒๑9 445 ๑30 
๒ บานหวยเตย 175 179 354 97 
๓ บานหวยเตยใต 182 160 342 116 
๔ บานหวยเตยเหนือ 290 280 579 186 
๕ บานหวยเตยกลาง 163 180 343 103 
๖ บานหวยเตยคำ 248 244 492 144 
๗ บานโคกสำราญ 118 104 222 61 
๘ บานปาติ้ว 134 126 260 72 
๙ บานศรีสำราญ 213 201 414 110 

๑๐ บานคำเจริญ 168 170 338 93 
๑๑ บานหวยเตยหลานปู 249 247 496 133 

รวม 2,166 2,119 4,289 1,245 
ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎรท่ีทำการปกครองอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕62 

 
๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร 

 
ชวงอายุ เพศ รวม (คน) 

 ชาย หญิง 
อายุต่ำกวา ๑๘ ป 433 361 794 
อายุ ๑๘-๖๐ ป 1,512 1,413 2,925 
อายุมากกวา ๖๐ 251 340 591 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียน
ตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  
ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตำบล  ไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสรมินม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในหมูบาน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  
โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบลและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหประชาชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็
ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  
สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยา
เพื่อบำบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการ
ตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตำบลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  ๑   แหง      
      -  ศูนยบริการสาธารณสุข สุขศาลา จำนวน    ๙     แหง ไดแก ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตำบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทำลายทรัพยสินของราชการ  ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุ
ดังกลาว จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในหมูบานขององคการบริหารสวนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรนากุง

ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตำบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเม่ือ
เทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  
หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตำบลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการ
บริหารสวนตำบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการดานสังคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒). รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผูพิการ 
(๔) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง    
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๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
 ๑.  ทางหลวงชนบท       ผานหมูท่ี  ๓,๑,๑๐,๙,๗ 
 ๒.  ถนนลูกรังภายในหมูบานระยะทางรวมประมาณ            ๒,๙๘๗  เมตร     
 ๓.  ถนนคอนกรตีภายในหมูบาน  ระยะทางรวมประมาณ    ๑๑,๗๘๙  เมตร 
 ๔.  ถนนลาดยางภายในหมูบาน  ระยะทางรวมประมาณ          ๑๒๒  เมตร 

๕.๒ การไฟฟา 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอมีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตท่ี
อยูหางไกลรอบนอกหมูบาน การใหแสงสวางตามจุดตาง ๆ ในเขตหมูบานยังไมมีเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน จำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาจำนวนรอยละ ๙๙  โดยแยกไดดังนี้ 
 ๑. มีผูใชไฟฟาท้ังหมด  ๑,๐๒๗  ครัวเรือน 

๕.๓ การประปา 
    ประชากรมีน้ำประปาใชจำนวน   ๑,๐๒๗   ครัวเรือน  ไดแก หมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑     

องคการบริหารสวนตำบลเวอ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใชท่ีสะอาด ยังตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนตลอด
เม่ือถึงฤดูแลงการบริการน้ำประปายังอยูในเขตเทศบาลตำบลเทานั้น  มีบางหมูบานท่ีมีประปาหมูบาน แตยังไม
เพียงพอตอความตองการ  อีกท้ังไมมีแหลงเก็บน้ำดิบ ไวใชนอกฤดูฝน  ซ่ึงเปนปญหาทำใหขาดแคลน น้ำ
สะอาดในการอุปโภค บริโภค  องคการบริหารสวนตำบลเวอ มีโครงการท่ีจะประสานกับหนวยงานราชการท่ีมี
หนาท่ีเก่ียวกับการจัดทำประปาเพ่ือแกไขปญหาเรื่องนี้ตอไป 

๕.๔ โทรศัพท 
องคการบริหารสวนตำบล  โทรศัพท 043-840759 

๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  (๑)  มีไปรษณีย  จำนวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร 
(วันเสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ครัวเรือนท่ีทำนาเปนอาชีพหลักลำดับแรกมี

รอยละ ๘๗.๖๕ ของจำนวนครัวเรือนท้ังหมด ตำบลเวอมีพืชท่ีสำคัญไดแก ขาว มันสำปะหลัง สวนออยโรงงานและ
ไมผล มีเนื้อท่ีปลูกไมมากนัก และมีการเพาะปลูกพืชฤดูแลงหลังการเก็บเก่ียวขาวนาป ไดแก ขาวโพดหวาน ถ่ัวลิ
สงค พืชผัก และเห็ดฝาง 

๖.๒ การประมง 
 เกษตรกรท่ีมีบอปลาตามหัวไรปลายนา ก็จะซ้ือปลามาปลอยเลี้ยงในฤดูฝน บางรายก็จะเอาปลา

ธรรมชาติท่ีจะเขาบอปลาเอง สวนใหญเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
๖.๓ การปศุศัตว  

                     เกษตรกรเลี้ยง โค กระบือ สุกร ไวเพ่ือจำหนวย สวนเปด ไก เลี้ยงเพ่ือจำหนายรอยละ ๗๕ และ
เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนรอยละ ๒๕ เกษตรกรตองการเลี้ยงโค กระบือมาก แตไมมีเงินทุนในการซ้ือพันธุโค 
กระบือ เพราะมีราคาสูงอยูระหวางราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท วิธีการเลี้ยงปลอยตามหัวไรปลายนา ไม
ตองเสียคาอาหารใหแกโคและกระบือ เกษตรกรไมนิยมเลี้ยงสุกรนอกจากรายท่ีมีโรงสีขาวเปนของตนเอง เพราะ
อาหารมีราคาสูงและยังตองเสียคาใชจาย อาทิ คาพันธุ คาอาหาร อาหารเสริม ยาปฏิชีวนะ แตราคาจำหนายต่ำ
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เกษตรกรจึงไมอยากเสี่ยงดานราคา จำนวน โค-กระบือ และสุกรเฉลี่ย ๒ ตัวตอครัวเรือน และมีการเลี้ยงสัตวป 
เปด-ไก เฉลี่ย ๑๕ ตัวตอครัวเรือน 

๖.๔ การบริการ 
รานคา   ๓๘ แหง 
รานเกมส  ๒     แหง 
 

๖.๕ การทองเท่ียว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ๑ ปมน้ำมันขนาดเล็ก    ๒   แหง  
 ๒ โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดกลาง)  ๑   แหง 
 ๓ โรงงานอุตสาหกรรม(ขนาดเล็ก)  ๗   แหง 
 ๔ โรงสีขาว                      ๑๓   แหง  

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จำนวน  ๖  กลุม 

   ๑. กลุมดอกไมประดิษฐ  หมู ๓ 
   ๒. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ หมู ๑ 

๓. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ  หมู ๔ 
๔. กลุมทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ หมู  ๘ 

   ๕. กลุมทอจักรเย็บผาอุตสาหกรรม  หมู ๕ 
   ๖. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ หมู ๔ 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจขอมูลพื ้นฐานพบวา  ประชากรที ่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยู ในกำลังแรงงาน           
แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป 
บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไป
ทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
๗.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 

  ๗.๑.๑. หมูบานหนองเสือ  หมูท่ี  ๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด ๔๔๘  คน   แยกเปนชาย  ๒๒๗  คน  หญิง  ๒๒๑  คน ครัวเรือนท้ังหมด ๑๒๖  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  ๖๕๐  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหนองเสือหมูท่ี ๑ ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน จำนวน 
๑๑๕  ครัวเรือน  ๖๕๐ ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓๐๐ กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,๓๕๐  บาท/ไร  ราคาขายโดย
เฉลี่ย ๓,๙๐๐  บาท/ไร  ทำไรออย  จำนวน ๙  ครัวเรือน  ๗๐  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๘,๐๐๐  กก./ไร  ตนทุนการ
ผลิต  ๖,๐๐๐ บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  ๑๐,๐๐๐  บาท/ไร  ทำไรมันสำปะหลัง  จำนวน  ๕  ครัวเรือน  ๒๐  
ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓,๐๐๐  กก./ไร  ตนทุนการผลิต ๓,๐๐๐ บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  ๖,๐๐๐  บาท/ไร 
            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช
ในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอด
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ท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ ๑๓.๐๔%  
หนองน้ำ/บึง  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไม
ท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ ๑๓.๙๑% แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน ฝายความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตรมีไมเพียงพอ การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละ ๕.๒๒% 
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาลสาธารณะ   
ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง 100%   ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)   ไมมี   
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานหนองเสือ  หมูท่ี1    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% ของท้ัง
หมูบาน 
  ๗.๑.๒. หมูบานหวยเตย  หมูท่ี  ๒  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 356  คน   แยกเปนชาย  176  คน  หญิง  180  คน ครัวเรือนท้ังหมด 97  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี
ท้ังหมด  615  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตย หมูท่ี ๒ ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน จำนวน 
50  ครัวเรือน  200 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓๐๐ กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,500  บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย 
๓,๙๐๐  บาท/ไร  ทำสวนผัก   จำนวน 10  ครัวเรือน  3   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 200  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
1000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3000  บาท/ไร  ทำไรออย   จำนวน 70  ครัวเรือน  350   ไร  ผลผลิต
เฉลี่ย 1000  กก./ไร  ตนทุนการผลิต 5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10000  บาท/ไร   ทำไรขาวโพด   
จำนวน   5   ครัวเรือน  2   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   500 กก./ไร  ตนทุนการผลติ 3000 บาท/ไร  ราคาขายโดย
เฉลี่ย  10000  บาท/ไร   ทำไรสำปะหลัง   จำนวน  20   ครัวเรือน  60   ไร  ผลผลติเฉลี่ย   3000 กก./ไร  
ตนทุนการผลิต 3000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  6000   บาท/ไร    
              ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ี
ใชในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 6.74    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาลสาธารณะ   
ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง 100%   ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)   ไมมี   
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตย   หมูท่ี  2    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% ของ
ท้ังหมูบาน 
  ๗.๑.๓. หมูบานหวยเตยใต  หมูท่ี  3  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 336  คน   แยกเปนชาย  175  คน  หญิง  161  คน ครัวเรือนท้ังหมด 110  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  -  ไร 
             ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตย หมูท่ี 3   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
จำนวน 50  ครัวเรือน  788   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓84 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,700  บาท/ไร  ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 4,224   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 7   ครัวเรือน   50   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000  กก./ไร10
ตัน   ตนทุนการผลิต 5,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000  บาท/ไร   ทำไรมันสำปะหลัง   จำนวน   6   
ครัวเรือน  30ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   2,000 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 2,500บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,200  
บาท/ไร    
              ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร ปริมาณน้ำฝน  ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ี
ใชในการทำการเกษตรมีไมเพียงพอ แหลงน้ำธรรมชาติ จะมีหวย/ลำธาร ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร มีไมท่ัวถึง คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึงฯ 8%    
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              ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) มีบอบาดาลสาธารณะ   
ไมมี  บอน้ำตื้นสาธารณ  ไมมี   ประปาหมูบาน  มีแตไมเพียงพอและมีแตไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง 80%   ระบบประปาบาดาลของหมูท่ี 3 มีไมเพียงพอและมีไมท่ังถึง   คิดเปนรอยละครัวเรือนท่ีเขาถึง 
20% 
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยใต   หมูท่ี  3    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 100% 
ของท้ังหมูบาน 
  ๗.๑.4. หมูบานหวยเตยเหนือ  หมูท่ี  4  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 577  คน   แยกเปนชาย  296  คน  หญิง  281  คน ครัวเรือนท้ังหมด ๑82  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,924  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยเหนือ หมูท่ี 3   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
จำนวน 180  ครัวเรือน  1994   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย ๓84 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,300  บาท/ไร  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย 2,366   บาท/ไร   ทำสวนยางพารา   จำนวน 3   ครัวเรือน  6   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 3,000  กก./
ไร10ตัน   ตนทุนการผลิต 3,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  3,187  บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน   142   
ครัวเรือน  994ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   13,000 กก./ไร  ตนทุนการผลิต 9000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  
12,000  บาท/ไร   ไรมันสำปะหลัง  จำนวน   5   ครัวเรอืน  30  ไร   ผลผลิตเฉลี่ย   5,000 กก./ไร  ตนทุน
การผลิต 8,000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,750บาท/ไร 

10.๑.๓ ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำธรรมชาติ  หนองน้ำคลอง/บึง    
ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  รอยละครัวของครัวเรือนท่ี
เขาถึง 40%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ 
การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง   60%  
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ประปาหมูบาน(ของ
องคการบริหารสวนทองถ่ิน)   มีไมเพียงพอ   ไมท่ัวถึง 
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยเหนือ   หมูท่ี  4    มีน้ำกิน น้ำใชไมเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 65% 
ของท้ังหมูบาน 
  ๗.๑.๕. หมูบานหวยเตยกลาง  หมูท่ี  5  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 351  คน   แยกเปนชาย  173  คน  หญิง  178  คน ครัวเรือนท้ังหมด ๑01  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  918  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยกลาง หมูท่ี 5   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
จำนวน 65  ครัวเรือน  480   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 800  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000  บาท/ไร  ราคา
ขายโดยเฉลี่ย 12,000   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 33   ครัวเรือน  353   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 10,000  
กก./ไร   ตนทุนการผลิต  8,500 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10,000  บาท/ไร   ทำไรมันสำปะหลัง  จำนวน
10.ครัวเรือน 85ไร   ผลผลติเฉลี่ย  3,200  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร  ราคาขายโดย
เฉลี่ย  7,500  บาท/ไร 
             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำธรรมชาติ หนอง/บึง 
ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง รอยละครัว
ของครัวเรือนท่ีเขาถึง 40%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   
ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  30% สระ   ความเพียงพอ
ของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง  15% 
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   มีเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละครัวเรือนท่ีเขาถึง 90%   บอน้ำตื้นสาธารณะ  ไมมี  ประปา
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หมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  ไมมี  ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)  ไมมี   แหลงน้ำ
ธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  30% 
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยกลาง   หมูท่ี  5    มีน้ำกิน น้ำใชเพียงพอ   คิดเปนรอยละ 75% 
ของท้ังหมูบาน 
  ๗.๑.๖. หมูบานหวยเตยคำ  หมูท่ี  6  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 509  คน   แยกเปนชาย  ๒63  คน  หญิง  ๒ถต  คน ครัวเรือนท้ังหมด ๑40  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  -  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยคำ หมูท่ี 6   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
จำนวน 120  ครัวเรือน  1100   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 465  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 7,000  บาท/ไร   
ราคาขายโดยเฉลี่ย 8,000   บาท/ไร   ทำไรสวนยางพารา   จำนวน 2   ครัวเรือน  19   ไร  ทำไรออย  จำนวน
70 ครัวเรือน 500ไร   ผลผลิตเฉลี่ย  6,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  7,000 บาท/ไร  ราคาขายโดย
เฉลี่ย  56,400 บาท/ไร 
             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร   แหลงน้ำทางการเกษตร  ปริมาณน้ำฝน 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ  แหลงน้ำธรรมชาติ  แมน้ำ   ความเพียงพอ
ของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตรไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของ
ครัวเรือนท่ีเขาถึง  30%   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  เพียงพอ  การเขาถึง
แหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คลอง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การเขาถึง
แหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   หนองน้ำ/บึง  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การ
เขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  30%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   
แกมลิง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  
อางเก็บน้ำ   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไม
ท่ัวถึง  ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไม
ท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  20%   สระ   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไม
เพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  ฝาย   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไม
เพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  40%   คลอง
ชลประทาน   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป   ไมเพียงพอ   การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไม
ท่ัวถึง   
              ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   ไมท่ัวถึง 
แหลงน้ำธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง    
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานบานหวยเตยคำ   หมูท่ี  6    มีน้ำกิน น้ำใช 
  ๗.๑.๗. หมูบานโคกสำราญ  หมูท่ี  7  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 211  คน   แยกเปนชาย  114  คน  หญิง  97  คน ครัวเรือนท้ังหมด 60  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี
ท้ังหมด  ๖๕๐  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานโคกสำราญ หมูท่ี 7   ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
จำนวน 46  ครัวเรือน  350   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 450  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3000  บาท/ไร   
ราคาขายโดยเฉลี่ย 5400   บาท/ไร   ทำไรออย   จำนวน 15   ครัวเรือน  140   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  1200  
กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  10000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 
12   ครัวเรือน  100   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  3000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2500 บาท/ไร  ราคาขายโดย
เฉลี่ย  6000 บาท/ไร    
             ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    
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แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลง
น้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  80%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  
80%   สระ   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไม
ท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  90%    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ความเพียงพอ
ของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของ
ครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%   ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   ไมท่ัวถึง แหลงน้ำ
ธรรมชาติ  มีไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  70%   แหลงน้ำธรรมชาติ   ไมเพียงพอ   ไมท่ัง
ถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%    
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานโคกสำราญ   หมูท่ี  7    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 60%  
ของหมูบาน 
  ๗.๑.๘.  หมูบานปาติ้ว  หมูท่ี  8  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 265  คน   แยกเปนชาย  135  คน  หญิง  130  คน ครัวเรือนท้ังหมด 69  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี
ท้ังหมด  -  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานติ้ว หมูท่ี 8   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขตชลประทาน 
จำนวน 58  ครัวเรือน  1,000   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,500  กก./ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย 12,000   บาท/ไร   
ทำไรออย   จำนวน 10   ครัวเรือน  70   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  1,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,400
บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  1,000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 15   ครัวเรือน  70   ไร  ผลผลติเฉลี่ย  
3,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,000 บาท/ไร    
            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    
แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ
แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลง
น้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  50%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  
40%   แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึง
แหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  45%   สระ  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง  30%    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   เพียงพอ   
ท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  ไมท่ัวถึง  รอยละของครัวเรือนท่ี
เขาถึง40% 
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานติ้ว   หมูท่ี  8    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  ของ
หมูบาน 
  ๗.๑.๙.  หมูบานศรีสำราญ  หมูท่ี  ๙  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 434  คน   แยกเปนชาย  216  คน  หญิง  218  คน ครัวเรือนท้ังหมด 106  ครัวเรือน  
พ้ืนท่ีท้ังหมด  518  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานติ้ว หมูท่ี ๙   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขตชลประทาน 
จำนวน 38  ครัวเรือน  298   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 400  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000 บาท/ไร ราคาขาย
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โดยเฉลี่ย 4,800   บาท/ไร     ทำไรออย   จำนวน 42   ครัวเรือน  130   ไร  ผลผลติเฉลี่ย  15,000  กก./ไร   
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  9,000 บาท/ไร   ไรสำปะหลัง  จำนวน 22   
ครัวเรือน  90   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  3,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  
6,500 บาท/ไร    
            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    
แหลงน้ำทางการเกษตรปริมาณน้ำฝน   ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ
แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลง
น้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  5%  แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความ
เพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละ
ของครัวเรือนท่ีเขาถึง  5%    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ  ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   
ท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%    
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานบานติ้ว   หมูท่ี  ๙    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  ของ
หมูบาน 
 
  ๗.๑.10.  หมูบานคำเจริญ  หมูท่ี  ๑๐  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มีจำนวน
ประชากรท้ังหมด 344  คน   แยกเปนชาย  172  คน  หญิง  172  คน ครัวเรือนท้ังหมด 93  ครัวเรือน  พ้ืนท่ี
ท้ังหมด  331  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานคำเจริญ หมูท่ี ๑๐   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขต
ชลประทาน จำนวน 93  ครัวเรือน  331   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 540  กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500 บาท/
ไร   ทำไรออย ราคาขายโดยเฉลี่ย ๔,๓๒๐ บาท/ไร    ทำไรออย  จำนวน  11  ครัวเรือน  40   ไร  ผลผลติเฉลี่ย  
1,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5,000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  15,000 บาท/ไร   ทำไร
สำปะหลัง  จำนวน  20  ครวัเรือน  78   ไร  ผลผลิตเฉลี่ย  800  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/
ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  2,200 บาท/ไร    
            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    
แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ
แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลง
น้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  8%   หนองน้ำ/บึง   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป  ไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  
8%    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   
ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 1%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ   
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานคำเจริญ   หมูท่ี  10    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 100%  
ของหมูบาน 
  ๗.๑.11.  บานหวยเตยหลานปู หมูท่ี  ๑๑  ตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มี
จำนวนประชากรท้ังหมด 499  คน   แยกเปนชาย  250  คน  หญิง  249  คน ครัวเรอืนท้ังหมด 132  
ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมด  1,094  ไร 
            ขอมูลดานการเกษตร บานหวยเตยหลานปู หมูท่ี ๑1   ทำการเกษตร ทำนา นอกเขต
ชลประทาน จำนวน 100 ครัวเรือน  1,000  ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 375 กก./ไร  ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 5,000 
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บาท/ไร   ทำไรออย ราคาขายโดยเฉลี่ย ๔,50๐ บาท/ไร    ทำไรออย  จำนวน  15  ครวัเรือน  120   ไร  
ผลผลิตเฉลี่ย  10,000  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  5000 บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  8,500 บาท/ไร   
ทำไรสำปะหลัง  จำนวน  10  ครัวเรือน  60   ไร  ผลผลติเฉลี่ย  4800  กก./ไร   ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500 
บาท/ไร  ราคาขายโดยเฉลี่ย  960 บาท/ไร    
            ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร    
แหลงน้ำทางการเกษตร   ปริมาณน้ำฝน   ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใชในการทำการเกษตร   ไมเพียงพอ
แหลงน้ำธรรมชาติ   หวย/ลำธาร   ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลง
น้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง  10%  แหลงน้ำท่ีมนุษยสรางข้ึน   ฝาย  ความ
เพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึงแหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละ
ของครัวเรือนท่ีเขาถึง  10%   สระ  ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป  มีไมเพียงพอ  การเขาถึง
แหลงน้ำการเกษตร  ไมท่ัวถึง   คิดเปนรอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 20%    
             ขอมูลดานแหลงน้ำกิน  น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  แหลงน้ำ  บอบาดาล
สาธารณะ   ไมมี   บอน้ำตื้นสาธารณะ   ไมมี  ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)   ไมเพียงพอ   
ไมท่ัวถึง   รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง 100%   แหลงน้ำธรรมชาติ  ไมเพียงพอ  และไมท่ัวถึง 
สรุป   ครัวเรือนในหมูบานหวยเตยหลานปู   หมูท่ี  1๑    มีน้ำกิน  มีน้ำกินน้ำใช  ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 
40%  ของหมูบาน 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  
     วัด      ๗    แหง         

๘.๒ ประเพณีและงานประจำป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญคูนลาน   ประมาณเดือน   มกราคม 
-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  
ไดแก  วิธีการทำเครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๑๐๐ % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจำหนวยบาง ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกกและแปรรูปผลิตภัณฑ  เครื่องจักรสานท่ีทำจากไมไผ      

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ำ  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำท่ีไดจากน้ำฝน และน้ำจากหนองบาน ซึ่งจะตองนำมาผาน

กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนำขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบางแหง
เค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาไม  
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๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  
สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็
ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ  

๑๐. อ่ืนๆ (ไมมี) 
 

 
 
 
 
 
 

*************************************** 
 

 
 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
       วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ยุทธศาสตรชาติ  :  กรอบการพัฒนาระยะยาว  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ังยั่งยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมี
ความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ  ซึ ่งผลประโยชนแหงชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางรายได
ระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว  และสราง  ความสุขของคนไทย  สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเปนธรรม  
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ  แบงออกเปน  6  ดาน  ดังนี้ 
 1.1  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 1.2  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 1.3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 1.4  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส  ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
 1.5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 1.6  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ความม่ันคง 
 -  การมีความมั่นคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลง  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
ในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปจเจกบุคคล  และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติ
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม  และการเมือง 

๑.  ความสมัพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

สวนที่  2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 -  ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปน
ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสู  การบริหารประเทศ
ท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 -  สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกำลัง  เพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชน  มีความ
เขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน 
 -  ประชาชน  มีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายไดที่มั่นคง  พอเพียงกับการดำรงชีวิต  มีที่อยูอาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 -  ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  ประชาชนมีความม่ันคง  ของอาหาร  พลังงาน  และน้ำ 
 
 
 
 
ความม่ังคั่ง 
 -  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ  อยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ำ
ของการลดลง  ประชากรไดรับ  ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
 -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง  สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
สรางความเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต  และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง  
การผลิต  การคา  การลงทุน  และการทำธุรกิจ  มีบทบาท  สำคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
 -  ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง  ไดแก  ทุนมนุษย  ทุนทางปญญา  ทุนทาง
การเงิน  ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ความย่ังยืน 
 -  การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได  และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
 -  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซ่ึง
เปนที่ยอมรับรวมกัน  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
 -  มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน  ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับ  อยางสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 
 -  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม  ยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความมั่นคง  
ความมั่งคั่ง  ความยั่งยืน  “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
  2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไว  10  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การสรางความเปนธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำ 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตรท่ี  4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  ความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส 
 ยุทธศาสตรท่ี  8  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี  9  การพัฒนาภูมิภาค  เมือง  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี  10  การตางประเทศ  ประเทศเพ่ือบาน  ภูมิภาค 
 
 
 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1  แผนพัฒนาภาค  เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “พัฒนาใหหลุดพนจาก
ความยากจน  สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง”  ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไว  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตรท่ี  1  เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และอาหารปลอดภัย 
       ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
       ยุทธศาสตรท่ี  3  ยกระดับการทองถ่ินเชิงประเพณี  วัฒนธรรม  อารยธรรมขอม  ยุคกอน
ประวัติศาสตร  และกีฬาสูนานาชาติ 
       ยุทธศาสตรท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ยุทธศาสตรที่  5  ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ีตนน้ำของจังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร  ชัยภูมิ  นครราชสีมา 
  
  3.2  แผนพัฒนากลุมพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  พ.ศ. 2561 – 
2565 
 

     วิสัยทัศน 
     “ นวัตกรรม  ระบบราง  อุตสาหกรรมการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ การทองเท่ียวและโลจิสติกส ” 
 
  กำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา  การบริการและ 
โลจิสติกส 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร 
 
  3.3  แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ  พ.ศ.  2561 – 2565 
  เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  “ม่ังค่ังดวยเกษตรปลอดภัย  ไมท้ิงใครไวขางหลัง” 
  ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
   1.  ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอคนตอปเพ่ิมสูงข้ึน  รอยละ  7   
   2.  สัดสวนคนจนลดลง  รอยละ  2.5  ตอป 
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 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังนี้ 
      ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
      ยุทธศาสตรที่  2  ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว  และสงเสริมการคา  การลงทุน   
นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
      ยุทธศาสตรท่ี  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ำ  สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
        แนวทางการพัฒนาที่  1  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร  และสงเสริมใหเกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสู
เกษตรสมัยใหมรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  1.1  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเปาหมาย 
  1.2  การบริหารจัดการการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร (Zonkng) 
  1.3  การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและปรับปรุงดิน 
  1.4  การสรางองคความรู/ขีดความสามารถ/อาชีพใหเกษตร/แรงงาน 
 

       แนวทางการพัฒนาที่  2  การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต  แปรรูป  การบรรจุ  มาตรฐานการผลิต
และความปลอดภัย  ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม  เทคโนโลยี  ใหมีคุณภาพระดับสูง  เพ่ือการสงออกและรองรับตลาด
สมัยใหม 
  2.1  การวิจัยการผลิตแปรรูปคุณภาพสูง 
  2.2  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 
  2.3  การพัฒนาบรรจุภณัฑ/การสรางและพัฒนาแบรนด 
  2.4  การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 
  2.5  การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 
  2.6  การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 
 

       แนวทางการพัฒนาที่  3  สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ/ผูประกอบการใหม  เพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการและระบบบัญชี  เพ่ือดำเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  3.1  สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร 
  3.2  การสรางองคความรู/ขีดความสามารถ/อาชีพใหเกษตรกร/แรงงาน 
  3.3  การพัฒนาธุรกิจ  ระบบบัญชี  และการบริหารตนทุน 
 

       แนวทางการพัฒนาที่  4  การบริหารจัดการสินคาเกษตร  พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบ
กระจายสินคา  และการตลาดครบวงจร 
  4.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคดานการขนสงและกระจายสินคา 
  4.2  การพัฒนาธุรกิจการจัดการศูนยกระจายสินคา  และการขนสงสินคา 
  4.3  พัฒนาระบบหองเย็น 
  4.4  การพัฒนาตลาดกลางสินคาพัฒนาระบบคาสงเชื ่องโยงโดยตรงกับผูซื ้อและการตลาด
สมัยใหม 
  4.5  การวิเคราะหสินคาและความตองการของตลาด  (lntelligence)  การกระตุนการบริโภค
และการประชาสัมพันธ 
  4.6  จุดจำหนายสินคา 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียว  และสงเสริมการคา  การลงทุน  นวัตกรรมใหได
มาตรฐานและแขงขันได 
       แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาเสนทางทองเที่ยวหลัก  ทั้งโครงสรางพื้นฐาน  แหลงทองเที่ยว  
ชุมชนทองเท่ียวกิจกรรมการทองเท่ียว  สินคาทางการทองเท่ียว  ผูประกอบการ  การตลาดและการประชาสัมพันธ  
และยกระดับภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 
 
  1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว 
  1.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผูประกอบการดานการทองเท่ียวมาตรฐานมัคคุเทศก 
   1.3  พัฒนาปจจัยพื้นฐานดานทองเที่ยวและบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
โครงสรางพ้ืนฐาน  ถนน  ไฟฟาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนการจัดการปญหาจากการ
ทองเท่ียว  เชน  สิ่งปฏิกูล  ขยะและมลภาวะ 
  1.4  พัฒนาแหลงและกิจกรรมทองเที่ยวสรางสรรคกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบพัฒนามาตรฐาน
แหลงทองเท่ียวยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว 
  1.5  พัฒนาธุรกิจบริการการทองเที่ยวการรับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรมพัฒนามาตรฐาน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวพัฒนามาตรฐานสินคาของฝากและของที่ระลึก  และพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำ
เท่ียว 
  1.6  พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทำการตลาดกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพการยกระดับ
ภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 
  1.7  การบริหารจัดการขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัดการยกระดับภาพลักษณ
ในเชิงคุณภาพ 
 
       แนวทางการพัฒนาที ่  2  พัฒนาผลิตภัณฑ  สินคา  OTOP  ผลิตภัณฑชุมชนโดยสิ ่งบงชี ้ทาง
ภูมิศาสตรและการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ดวยนวัตกรรม  เทคโนโลยีใหมีคุณภาพ
ระดับสูง  เพ่ือการสงออก  และรองรับตลาดสมัยใหม 
  2.1  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาบรรจุภัณฑ 
  2.2  การใหการรับรองมาตรฐาน 
  2.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และการใหความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ  การพัฒนาธุรกิจ  
ระบบบัญชี  และการบริหารตนทุน 
  2.4  พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ  การทำการตลาดสินคา  OTOP  คุณภาพในตลาด
สมัยใหมการยะระดับภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 
 
       แนวทางการพัฒนาท่ี  3  ปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  พัฒนาระบบโลจิสติกส  สงเสริมการลงทุนและ
อุตสาหกรรมดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  3.1  ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกสที่เพิ่มขีดความสามารถทางการ  แขงขัน
ของจังหวัด 
  3.2  สงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
  3.3  สงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ  SME 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       แนวทางการพัฒนาที่  1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่กระจายน้ำ  รองรับ
กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
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  1.1  เพ่ิมพ้ืนท่ีกระจายน้ำเอรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  1.2  พัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรเพ่ือรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  1.3  พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและเกษตรปลอดภัย 
 
 
       แนวทางการพัฒนาท่ี  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน  และสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ี  สีเขียว
ในทุกภาคสวน 
  2.1  พัฒนาคุณภาพดินใหมีความเหมาะสมตอกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
  2.2  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  3  การบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม  และสรางวินัยของคนสูการจัดการ   
ท่ียั่งยืน 
  3.1  ลดขยะอิเล็กทรอนิกสในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
  3.2  ลดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ำ  สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
       แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนความเขมแข็งของการใชกลไก  พชอ.ในการบูรณาการงานเชิง
พ้ืนท่ี 
  1.1  สงเสริมใหคณะกรรมการพัฒนา  พชอ.  ตามแนวทาง  พชอ.  คุณภาพ 
  1.2  บูรณาการความรวมมือ  พัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี  มีพัฒนาสมวัย 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  2  พัฒนาทุนมนุษย  ชวงวัยปฐมวัย  วัยรุน  วัยเรียน 
  2.1  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกชวงวัย 
  2.2  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3  สงเสริมการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.4  สงเสริมการสรางกลไกกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  3  พัฒนาทุนมนุษย  ชวงวัยทำงาน 
  3.1  พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานใน  และนอกพ้ืนท่ี 
  3.2  สงเสริมประชาชนวัยทำงานกลุมเปาหมาย  ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  4  พัฒนาทุนมนุษย  ชวงวัยผูสูงอายุ 
  4.1  ยกระดับดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

      แนวทางการพัฒนาที่  5  การรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ  (น้ำทวม/น้ำแลง) 
  5.1  ปองกันอาชญากรรมโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
  5.2  ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ 
  5.3  พัฒนาเทคโนโลยีในการเฝาระวังภัยพิบัติ 
  5.4  สงเสริมให  อปท. มีการดำเนินการปองกันเด็ก  0-15  ป  จาการจมน้ำ 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  6  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  6.1  ยกระดับยุทธการผาแดดสงยาง 
  6.2  เรงรัดดำเนินงานตามมาตรการหมูบานสีขาว 
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       แนวทางการพัฒนาท่ี  7  ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7.1  สงเสริมและปองกันการคามนุษย 
  7.2  ใหความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        

       แนวทางการพัฒนาท่ี  8  การลดความเหลื่อมล้ำดานสังคม  การบริการดานสุขภาพ  และการเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรมสรางความม่ันคงของมนุษย 
  8.1  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงสวัสดิการของรัฐ 
  8.2  สงเสริมการเขาถึงกระบานการยุติธรรม  และอำนวยความยุติธรรมใหกับประชาชน 
  8.3  เรงรัดดำเนินงานการยกระดับคนจนข้ันพ้ืนฐาน  ตามโครงการกาฬสินธุไมท้ิงใคร 
ไวขางหลัง 
 

       แนวทางการพัฒนาท่ี  9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  9.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2565  
วิสัยทัศน “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทองเที่ยวและโลจิสติกส สูอนุภาค
ลุมน้ำโขง 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูป การเกษตรที ่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

2. การสงเสริมการคา การบริการและโลจิสติกส 
3. การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางครบวงจร  

 
แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศนจังหวัด : “กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปญญาวิถีถ่ินไทย นาอาศัย ทองเท่ียว และลงทุน”  
พันธกิจ  

(1) ผลักดันใหจังหวัดกาฬสินธุเปนแหลงผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเนนการพัฒนา                                      
การผลิตขาว GAP ขาวอินทรีย ขาว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS  

(2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาว มันสำปะหลัง และออย) โดยเนนกระบวนการผลิต การแปรรูป   
และการสงออก เพ่ือเพ่ิมมูลคา  

(3) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยเนนการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค                               
ใหไดมาตรฐานและแขงขันได  

(4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการ                      
ดานการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื ่อกาวไปสู การเปนเมือง นาอาศัย นา
ทองเท่ียว และนาลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสูเมืองแหง “สุข สวย รวย ดี”  

(5) สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
(6) สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
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เปาประสงครวม  
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ตอป  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) อยางนอยรอยละ 90 ของจำนวน

ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

1. สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร  
กลยุทธ 

(1) สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย    
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน   
(3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุมผูผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร   
(4) สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของภาคการตลาด เพื่อสรางความยั่งยืน และแขงขันได                            

ของสินคาอาหารปลอดภัย   
(5) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

2. ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรม ใหไดมาตรฐานและแขงขันได  
(1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและคุณคาใหแกผลิตภัณฑ  จาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ผาไหมแพรวา ผลิตภัณฑชุมชน และสินคา OTOP  
(2) สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง และยกระดับศักยภาพผูประกอบการ SMEs   และ 

Startup จากภูมิปญญาทองถ่ิน  
(3) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุมเครือขายเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการ ใหมีความเขมแข็งและมี

เอกภาพ เพ่ือสรางอำนาจตอรองทางการตลาด  
(4) เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต   

การแปรรูป การจำหนาย ผาไหมแพรวา สินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชน ใหไดมาตรฐาน แบบ
ครบวงจร 

3. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนาลงทุน  
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุน การ

ขับเคลื่อนวาระจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียว และนาลงทุน   
(2) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยทุกชวงวัย การดูแลผูดอยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี    

(คนดี รายไดดี สุขภาพดี)    
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว    

และการบูรณาการการจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย   
(4) พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
(5) สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร และ   

การทองเท่ียวเชิงเกษตร    
4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล   

(1) เพิ ่มประสิทธ ิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล                            
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน   

(2) สงเสริมความรวมมือการพัฒนาดวยกลไกประชารัฐ   
(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ และการเชื่อมโยงขอมูล   ดาน

การคา การลงทุน การทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงได    อยาง
สะดวกรวดเร็ว    
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5. สรางสังคมแหงความม่ันคงและปลอดภัย    
(1) เสริมสรางความม่ันคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกปญหาสังคม   
(3) ยกระดับมาตรการการแกปญหายาเสพติด 

 
1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.  วิสัยทัศน 
 “การเกษตรปลอดภัย  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ ่นเพิ ่มศักยภาพการทองเที ่ยวและบริการอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาคน และสังคมอยางยั่งยืน” 
2.  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย  7  ดาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่  7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2.  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  3.  สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครอบสิทธิของประชาชน 
  4.  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
  5.  การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ  ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
  6.  สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  7.  การสงเสริมการมีอาชีพรายได  และความเขมแข็งชองชุมชน 
  8.  สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถานบันครอบครัว 
  9.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  10.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยางยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  2.  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย(GAP) 
  3.  การสรางมูลคาเพ่ิม 
  4.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
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  5.  การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพิ่มขึ้นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีคุณภาพ 
  7.  การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
  8.  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
  9.  สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ  และการเกษตรแบบผสมผสานอยางครบวงจร 
  10.  ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงออกสูประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  2.  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 
  3.  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพ้ืนเมือง 
  4.  การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  5.  สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  6.  สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  7.  การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา 
  8.  สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  9.  สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 
  10.  สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
  11.  เสริมสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค 
  12.  พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
  13.  สงเสริมและเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  14.  สงเสริมพัฒนาทำนุบำรุงศาสนา 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
  2.  เสริมสรางและพัฒนาความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
  3.  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม 
  4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
  5.  การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
  6.  สงเสริมและเพ่ิมชองทองการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  7.  การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 
  8.  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาดานบริการและการทองเท่ียว 
  9.  สงเสริมการทองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถิ่นทุกประเภท เชน การ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ 
  10.  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบริการ 
  11.  สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  12.  สงเสริมพัฒนาความมั่นคงดานปจจัยการผลิต  สงเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทำกิน และเพ่ิม
ศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาการคมนาและการขนสง 
  2.  พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3.  พัฒนาดานผังเมือง 
  4.  พัฒนาระบบการจัดการนำ้ 
  5.  พัฒนาระบบพลังงาน 
  6.  พัฒนาระบบกำจัดขยะ 
  7.  พัฒนาระบบสื่อสาร 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 
  2.  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  3.  สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและวิธีชุมชน 
  4.  สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม 
  5.  เสริมสรางระบบบำบัดน้ำเสีย  การจัดการระบบกำจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษทาง
อากาศโดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.  เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
  7.  สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร 
 
 ยุทธศาสตรที่  7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริการภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  2.  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
  3.  สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  4.  การปองกันและปราบปราบการทุจริต 
  5.  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการใหบริการภาครัฐ 
  6.  สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชน 
  7.  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  8.  การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 
  9.  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 
  10.  การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
  11.  เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  12.  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  13.  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
  14.  สงเสริมเชิดชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน 
       วิสัยทัศน  (Vision) ขององคการบริหารสวนตำบลเวอ 
  มุนเนนการบริการ สงเสริมการศึกษา พัฒนาความเปนอยู  เรียนรูดานอาชีพ 
   2.2 ยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 
 3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
 6.ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและการทองเท่ียว 
   2.3 เปาประสงค 
 1.ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางท่ัวถึง 
 2. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ  และพัฒนาบึงพลสีแดงใหเปนแหลงทองเท่ียว 
 3. ประชนชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การศึกษาท่ีดี ครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง 
 4. ประชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน เพ่ิม
รายไดสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนเข็มแข็งและยั่งยืน 
 5. สงเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ HIV 
 6. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ กำจัดขยะมูลฝอย 
 7. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 8. ประชาชนไดรับบรกิารดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและการบริหาร
จัดการเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
     2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบำรุงรักษา 
 2. จำนวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บำรุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
 3. รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
 4. รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
 5. ระดับความสำเร็จของแหลงน้ำท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้ำไดเพ่ิมข้ึน 
 6. จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานการเกษตรและการแปรรูปสินคา 
 7. รอยละของจำนวนประชากรท่ีไดรับการฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
 8. รอยละของจำนวนประชากรมายไดจาการจำหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
 9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชาชนชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 10. รอยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
 11. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา 
 12.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับการ
สงเคราะห 

2.  ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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27  13. จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 
  
14. ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบำบัดน้ำเสียและการบริหารการจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล 
 15. จำนวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
 16. จำนวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
 17. จำนวนการใชบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบรหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 18. ระดับความสำเร็จของชุมชนมีความเข็มแข็งและเปนระเบียบรอยข้ึน 
     2.5 คาเปาหมาย 
 1. เพ่ือกอสรางและซอมแซมบำรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตำบลใหมีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง ดาน
ความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 
 2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
 3. เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดาน
สวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได  
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชนซ่ึงเปนไปตาม
แนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
 5. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและ
ใหบรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     2.6 กลยุทธ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร 24 แนวทาง ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลมีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ไดแก 
 แนวทางท่ี 1 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
 แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 
 แนวทางท่ี 3 การพัฒนารายไดขององคกร 
 แนวทางท่ี 4 การบริหารจัดการภายในสำนักงานอยางมรประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ไดแก 
 แนวทางท่ี 1 การกอสรางปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ 
 แนวทางท่ี 2 การขยายไฟฟา ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง 
 แนวทางท่ี 3 สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ไดแก 
 แนวทางท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมและสรางแหลงเรียนรูของชุมชน 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางความเข็มแข็งของชุมชนมีแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ไดแก 

 แนวทางท่ี 1 สงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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 แนวทางท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข 
 แนวทางท่ี 5 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 
 แนวทางท่ี 6 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางท่ี 7 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร มีแนวการพัฒนา 3 แนวทาง ไดแก 
 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมอาชีพและพัฒนารายได 
 แนวทางท่ี 3 สงเสริมการเกษตร 

6. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว มีแนวทางการพัฒนา 4 
แนวทาง ไดแก 

แนวทางท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและแหลงน้ำ 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการจัดการขยะอยางเปนระบบและถูกสุขลักษณะ 
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  องคการบริหารสวนตำบลเวอจึงไดกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ 

1. การพัฒนาตำบลใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน 
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

      2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  จากประเด็นความเชื่องโยงยุทธศาสตรท่ีสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนำมาเปนแนวทาง
กำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนำภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเข็ม
แข็ง เพ่ือเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของตำบลใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมี
คุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูในตำบลอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู 
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนา
เพ่ือประโยชนสุขยั่งยืนของตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 

 
3.1 การวิเคราะหกรอกการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรแชปกครองสวนทองถ่ิน 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะห
ถึงโอกาส 

และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานของทองถ่ิน รวมท้ังการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสภาพ

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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ของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคำถามวา ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สำหรับใชเปน
ประโยชนในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัย
ภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength- s) จุดออน ( Weak – W ) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส ( Opportunity – O 
) และอุปสรรค ( Threat) เปนเครื่องมือ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีผลิตภัณฑสบูสมุนไพรท่ีมีชื่อเสียง 
2. มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย 
3. มีผูนำทองถ่ินท่ีมีความสามารถพอสมควร 

 

  จุดออน /จุดดอย ( Weaknesses ) 
1. องคการบริหารสวนตำบลไมมีท่ีทำการท่ีสะดวกตอการบริการประชาชน 
2. ขาดแหลงน้ำเพ่ือทำการเกษตรพอเพียงในฤดูแลง 
3. การรวมกลุมอาชีพท่ียังไมเขมแข็ง ขาดการบริหารจัดการท่ีดี 
4. การมีสวนรวมในการพัฒนาของคนในทองถ่ิน 

  

 โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายรัฐบาลพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
2. การถายโอนภารกิจและจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
3. การมีผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
4. รัฐบาลสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหมๆ และมีการเชื่อมโยงเครือขาย 
5. รัฐบาลใหความสำคัญกับการดำเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
อุปสรรค/ขอจำกัด ( Threats ) 
1. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทำใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติงาน 
2. ขาดความตอเนื่องในการดำเนินการตามแผน 
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาไมคงท่ี มีการผันผวนตลอดเวลาทำใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ 

เชน การครองชีพ คุณภาพชีวิต 
4. ขาดแหลงเงินทุนใหแกการขยายงานของกลุมอาชีพ 

   3.2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
               -     สภาพปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน (การคมนาคม น้ำประปา ไฟฟาสาธารณะ ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน)       
  -      การคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลเวอคอนขางสะดวก แตยังพบวามีถนนบางสายท่ียังรอ

การปรับปรุงอยู โดยเฉพาะเสนทางเชื่อมตอระหวางตำบลสวนมากยังเปนถนนลูกรัง ซ่ึงทางองคการบริหารสวน
ตำบลเวอกำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณและของงบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือนำเขาไปพัฒนา
ในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

  -      ปญหาเรื่องน้ำประปาไมวาจะเปนทางดานการบริโภคและอุปโภค เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีสำคัญซ่ึง
องคการบริหารสวนตำบลเวอมีแนวทางการพัฒนาใหประชาชนมีน้ำประปาใชกันอยางท่ัวถึง เชน การขยายเขต
ประปาและการกอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญใหครอบคลุมท้ังตำบล 

  -      ปญหาเรื่องน้ำเพ่ือเกษตร เรื่องหนองน้ำ บึง ตื้นเขิน จะตองขุดลอก หนองบึง เพ่ือเปนใหเก็บกักน้ำไว
ใหเพียงพอตอการเกษตรและองคการบริหารสวนตำบลเวอไมมีคลองสงน้ำ จึงทำใหเกษตรในพ้ืนท่ีมีน้ำไมเพียงพอ
สำหรับการทำการเกษตร ทางองคการบริหารสวนตำบลเวอไดจัดทำโครงการกอสรางคลองสงน้ำพลังไฟฟาตอมา
จากตำบลใกลและประสานไปยังกรมชลประทานเพ่ือทำการขุดคลองสงน้ำ 
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สวนท่ี 3  การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 
 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การบริหารจัดการท่ี
ดีตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

กองคลัง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานสรางความเขมแข็ง 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 

ดานการดำเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง 

2 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง  

3 การศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

สำนักปลัด  

4 การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด  

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 
แผนงานศาสนาวฒันธรรมฯ 

ดานการดำเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง 
 

5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห 
แผนงานสรางความเขมแข็งฯ 

สำนักปลัด  

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย 

6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและ
การทองเท่ียว 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สำนักปลัด  

 -       ปญหาเรื่องไฟฟาสาธารณะของตำบลเวอ สวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องไฟฟาสาธารณะตามทางเขา
หมูบานและทางแยก ซ่ึงชำรุดบอยครั้ง แตทางองคการบริหารสวนตำบลเวอก็ไดดำเนินการติดตั้งและซอมแซมไปแลว
และอยูระหวางดำเนินการ 

สวนที่  3 
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฎิบัติ 
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   ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 

กองชาง  

รวม 6/ยุทธศาสตร 12/ดาน 26/แผนงาน 3/หนวยงาน 1/หนวยงาน 



 



 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องคการบริหารสวนตำบลเวอ 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
      -แผนงานการศึกษา 
      -แผนงานเคหะและชุมชน 
1.4.แผนงานสรางความเขมแข็ง 
1.5.แผนงานสาธารณสุข 
1.6.งบกลาง 

 
 
15 
 
 
2 
1 
4 

 
 
1,925,000 
35,000 
390,000 
150,000 
50,000 
510,000 

 
 
15 
 
 
2 
1 
4 

 
 
1,925,000 
35,000 
390,000 
150,000 
50,000 
510,000 

 
 
15 
 
 
2 
1 
4 

 
 
1,925,000 
35,000 
390,000 
150,000 
50,000 
510,000 

 
 
15 
 
 
2 
1 
4 

 
 
1,925,000 
35,000 
390,000 
150,000 
50,000 
510,000 

 
 
15 
 
 
2 
1 
4 

 
 
1,925,000 
35,000 
390,000 
150,000 
50,000 
510,000 

 
 
75 
 
 
10 
5 
20 

 
 
11,750,000 
 
 
750,000 
250,000 
2,550,000 

รวม 22 3,060,000 22 3,060,000 22 3,060,000 22 3,060,000 22 3,060,000 110 15,300,000 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
145 

 
 
90,123,000 

 
 
145 

 
 
90,123,000 

 
 
145 

 
 
90,123,000 

 
 
145 

 
 
90,123,000 

 
 
145 

 
 
90,123,000 

 
 
725 
 

 
 
450,615,000 

รวม 145 90,123,000 145 90,123,000 145 90,123,000 145 90,123,000 145 90,123,000 725 450,615,000 
3) ยุทธศาสตรการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 
3.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.2.แผนงานการศึกษา  
3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห 
3.4.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
1 
12 
1 
11 

 
 
50,000 
5,150,000 
50,000 
870,000 

 
 
1 
12 
1 
11 

 
 
50,000 
5,150,000 
50,000 
870,000 

 
 
1 
12 
1 
11 

 
 
50,000 
5,150,000 
50,000 
870,000 

 
 
1 
12 
1 
11 

 
 
50,000 
5,150,000 
50,000 
870,000 

 
 
1 
12 
1 
11 

 
 
50,000 
5,150,000 
50,000 
870,000 

 
 
5 
60 
5 
55 

 
 
250,000 
25,750,000 
250,000 
4,350,000 

รวม 25 6,120,000 25 6,120,000 25 6,120,000 25 6,120,000 25 6,120,000 125 30,600,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
องคการบริหารสวนตำบลเวอ 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
4.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.2.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
4.3.แผนงานการศึกษา 
4.4.แผนงานสาธารณสุข 
4.5.แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.6.แผนงานสรางความเขมแข็ง 
4.7.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
4.8.แผนงานงบกลาง 

 
 
1 
4 
 
2 
10 
7 
8 
2 
 
4 

 
 
100,000 
350,000 
 
200,000 
1,400,000 
400,000 
800,000 
200,000 
 
10,350,000 

 
 
1 
4 
 
2 
10 
7 
8 
2 
 
4 

 
 
100,000 
350,000 
 
200,000 
1,400,000 
400,000 
800,000 
200,000 
 
10,350,000 

 
 
1 
4 
 
2 
10 
7 
8 
2 
 
4 

 
 
100,000 
350,000 
 
200,000 
1,400,000 
400,000 
800,000 
200,000 
 
10,350,000 

 
 
1 
4 
 
2 
10 
7 
8 
2 
 
4 

 
 
100,000 
350,000 
 
200,000 
1,400,000 
400,000 
800,000 
200,000 
 
10,350,000 

 
 
1 
4 
 
2 
10 
7 
8 
2 
 
4 

 
 
100,000 
350,000 
 
200,000 
1,400,000 
400,000 
800,000 
200,000 
 
10,350,000 

 
 
5 
20 
 
10 
50 
35 
40 
10 
 
20 

 
 
500,000 
1,750,000 
 
1,000,000 
7,000,000 
2,000,000 
4,000,000 
1,000,000 
 
51,750,000 

รวม 38 13,800,000 38 13,800,000 38 13,800,000 38 13,800,000 38 13,800,000 190 69,000,000 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเกษตร 
5.1. แผนงานสังคมสงเคราะห 
5.2.แผนงานสรางความเขมแข็ง 
5.3.แผนงานการเกษตร 
5.4.แผนงานการพาณิชย 

 
 
1 
8 
5 
1 

 
 
50,000 
460,000 
250,000 
50,000 

 
 
1 
8 
5 
1 

 
 
50,000 
460,000 
250,000 
50,000 

 
 
1 
8 
5 
1 

 
 
50,000 
460,000 
250,000 
50,000 

 
 
1 
8 
5 
1 

 
 
50,000 
460,000 
250,000 
50,000 

 
 
1 
8 
5 
1 

 
 
50,000 
460,000 
250,000 
50,000 

 
 
5 
40 
25 
5 

 
 
250,000 
2,300,000 
1,250,000 
250,000 

รวม 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 75 4,050,000 
6) ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2.แผนงานการเกษตร 
6.1.แผนงานอุตสาหกรรมฯ 

 
 
 
3 
5 
1 

 
 
 
160,000 
150,000 
100,000 

 
 
 
3 
5 
1 

 
 
 
160,000 
150,000 
100,000 

 
 
 
3 
5 
1 

 
 
 
160,000 
150,000 
100,000 

 
 
 
3 
5 
1 

 
 
 
160,000 
150,000 
100,000 

 
 
 
3 
5 
1 

 
 
 
160,000 
150,000 
100,000 

 
 
 
15 
25 
5 

 
 
 
800,000 
750,000 
500,000 

รวม 9 410,000 9 410,000 9 410,000 9 410,000 9 410,000 45 2,050,000 
รวมท้ังส้ิน 254 114,323,000 254 114,323,000 254 114,323,000 254 114,323,000 254 114,323,000 1,270 571,615,000 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑.พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๕.การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร/แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานการพาณิชย/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการผลิตปุยชีวภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชน ประชานไดรับการพัฒฯ
ความเปนอยุที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

2 โครงการบำบัดทุกข  บำรุงสุข “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
3 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
4 โครงการสงเสริมการวางแผนพลังงานจากมูล

สัตว 
“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

5 โครงการตลาดนัดชุมชน “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
6 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ “ “ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 “ “ “ 
7 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับราษฎรผูวางงาน “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
8 โครงการสงเสริม/พัฒนากลุมเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง 
“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

9 โครงการสงเสริมทุนประกอบอาชีพผูที่มีฐานะ
ยากจน 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
10 โครงการสงเสริมกลุม (OTOP) “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
11 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับผูนำเยาชน/

เยาวชนในตำบล 
“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

12 โครงการแกปญหาความยากจน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๑.พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ๒.การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๕.การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
 1.1.แผนงานการเกษตร/แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานการพาณิชย/สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
*หมายเหตุ  
 
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงในแบบ ผ.02 หรือนำโครงการท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ ผ.02 

 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสงเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนประชาชน ประชานไดรับการพัฒฯ
ความเปนอยุที่ดีข้ึน 

สำนักปลัด 

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
15 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพ “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “  

 
รวม     15 / โครงการ   - - 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 - - - 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  4.การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

*หมายเหตุ   
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงในแบบ ผ.02 หรือนำโครงการท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ ผ.02 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดอนปูตา เพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

หมูท่ี  11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนใน
พ้ืนที่  ที่พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่ได
สักการะบูชา 

สำนักปลัด 

รวม 1   โครงการ   - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

แบบ ผ. 02 

35 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูบานถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทาง
ขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๖๘ ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหนองเสือ    
หมูที่  1 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวกและได
มาตราฐาน 

กองชาง 

2 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสาย
แยกถนนรอบหมูบานไปฝายน้ำลนถนนกวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๘.๐๐ เมตร   

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

3 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายแยก
ถนนรอบหมูบานไปสะพานนา นายสุวิทย  ศรี
หงสทอง  ถนนกวาง  ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำสายแยกถนน
รอบหมูบานไปสะพานนา นายสุวิทย  ศรีหงษ
ทอง  ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร   

“ 
 

“ 
 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

“ “ “ 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
แยกถนนคอนกรีตรอบหมูบานไปหาเมรุ ถนน
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๓.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอย
กวา ๑,๔๙๒ ตารางเมตร 

“ “ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 “ “ “ 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก
ถนนเมรุไปหมู ๓ ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๙๗.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรัง
ไหลทางขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑,๑๘๘ ตาราง
เมตร 

“ “ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานหนองเสือ หมู ๑ไปหาฝายน้ำลน  ถนนกวาง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ 
เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๒,๒๖๕ ตารางเมตร 

“ “ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 “ “ “ 

8 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากเมรุ
ไปบิ๊ก เอบี ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๗๘๗.๐๐ เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

9 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายแยก
เมรุ ไปหมู ๓ ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๙๗.๐๐ เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

10 โครงการกอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตรพรอม
ลงลูกรังหนา ๐.๕๐ เมตร ถนนกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
  

“ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกลำหวยใหญจากสะพานไปหาหมู 
๘  ระยะทาง 
 ๓,๐๐๐ .๐๐ เมตร 

“ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำหวยที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนมีน้ำอุปโภค-
บริโภคตลอดป 

กองชาง“ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอม  สายขาง
หนองคู  ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร   

“ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนเขตพ้ืนที่ม่ีไฟฟาใช
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ 

“ 

13 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากหมูที่ ๑
ไป หมูที่๓ ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ 
เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนสัญจรได
สะดวก 

“ 

14 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำขามลำหวยใหญ 
ขนาด ศก.1.50 เมตร จำนวน 3 แถวละ 5 ทอน
จำนวน 15  ทอน บานหนองเสือ หมูที่ 1 พรอมเท
คอนกรีตกำแพงกันดินรัดปากทอทั้งสองขางพรอม
เทคอนกรีตทับหลังทอขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
13.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพ้ืนที่ไมนอย
กวา 52 ตรม. 

“ “ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการสรางบล็อกคอนเวิรสขามลำหวยใหญบึงพลสี
แดงขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ ชอง ยาว 
๑๕.๐๐ เมตร   

“ “ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 “ “ “ 

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ำสองขางทางถนนลาดยาง
สายบานนาแก-บานกุดโดนกวาง  0.60  เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50  เมตร ยาว 800  เมตร 

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

17 โครงการซอมแซมรางระบายน้ำหนาวัดผลาผล ยาว  
16.00  ม. 

“ “ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 “ “ “ 

18 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะขางถนนลาดยาง
สายบานนาแก-กุดโดน  จำนวน  10  จุด  พรอมพาด
สายดับ 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองคู “ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

20 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดจำนวน  10  จุด เพ่ือพัฒนารักษา
ความปลอดภัยให
ประชาชน 

“ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

“ 

21 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากศาลาประชาคม
หมูบานถึงนานายไพบูลย  ภูแผนนา ระยะ ๑,๐๐๐ ม. 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

“ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช 

ประชาชนมีไฟฟาใช “ 

22 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย
โซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   ๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

รวม                      22  / โครงการ -- - 9,050,000 9,050,000 9,050,000 9,050,000 9,050,000 - -- - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะจาก
บานนายอุทัย นาสะอานไป รพ.สต. จำนวน ๔ จุด
พรอมสายดับ  ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร   

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย 
หมูท่ี  2 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหลังคาเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาสอง 
สวางเพ่ืมข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะจาก
แยกหวยเตย ไปบานหวยมะทอ ตำบลหัวหิน  
จำนวน ๔ จุดพรอมสายดับ  ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ 
เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหลังคาเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาสอง 
สวางเพ่ืมข้ึน 

“ 

3 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.กวาง ๐.๓๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐  เมตร 
จำนวน 77 ทอน 

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนรางระบายน้ำทีเ่ปน
มาตราฐาน 

ประชาชนไดระบายน้ำจาก
จากครัวเรือนไดสะดวก 

“ 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกจาก
ถนนสายบานหวยเตย หมูที่ ๒ ไปหวยมะทอไป
หนองกุงลำหวยฟาผา ถนนกวาง ๓.๐๐ ม.ยาว 
๕๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 

“ “ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

มีเสนทางที่ไดมาตราฐาน
เพ่ิมข้ึน 

“ 

5 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอบาดาลเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโถค 

“ 

รวม                    5   /โครงการ - - 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา
นอ.เฉลิมขวัญไปฝายน้ำลน  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร 
ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา ๕๙๖ ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยใต 
หมูท่ี  3 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีไฟฟาสอง 
สวางเพ่ืมข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากบานอ.เฉลิม
ขวัญไปหานายลอง  ยศพล  ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร   

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

“ 

3 โครงการขุดลอกลำหวยนอยจากสะพานวัดปาไป
สะพานไปหมู ๑ระยะทาง ๔,๐๐๐ .๐๐ เมตร 

“ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำหวยที่มีน้ำเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 

ประชาชนมีน้ำอุปโภค-
บริโภคตลอดป 

“ 

4 โครงการปรับปรุงรองระบายน้ำภายในหมูบานบาน
หวยเตย หมู๓ จากสุขศาลาถึงบานนางยุพิน  ภูสี
เงิน บริเวณ ๒ ขางทาง ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร 

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนรางระบายน้ำที่เปน
มาตรฐาน 

ประชาชนไดระบายน้ำ
จากจากครัวเรือนได

สะดวก 

“ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตดานทิศ
ตะวันออก วัดศรีวิริยะสัมมารามถนนกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๖๘ ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยใต 
หมูท่ี  3 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนสัญจรได
สะดวก 

กองชาง 

6 โครงการขยายไฟฟาแรงต่ำพรอมเสา๑ ตน และ
พรอมสายดับขางวัดวศรีวิรยะสัมรามทางทิศ
ตะวันออก ขางนานายสกล อุทการ 

“ “ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

“ 

7 โครงการกอสรางสะพานขามลำหวยใหญ(ฝายน้ำ
ลน ม.3 )ขนาดกวาง  5.00  เมตร .ยาว  20  
เมตร. 

“ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนสะพานที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรได
สะดวก 

“ 

8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงบานหวย
เตยใต  หมูที่  3 

“ “ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวนครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

“ 

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากบานนายวิสิทธิ์   
สีหานาท ไปบาน อ.เฉลิมขัวญ   พงษพันนา ระยะ 
๑,๐๐๐ ม. 

“ “ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

10 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

รวม                          10/โครงการ - - 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 - - - 

แบบ ผ. 02 

43 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ำจากศาลากลางบาน
ไป รพสต.พรอมบอพักน้ำทอขนาดø๐.๔๐ เมตร 
ระยะทาง ๑๖๓.๐๐ เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

บานหวยเตยเหนือ 
หมูท่ี  4 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนทอระบายน้ำที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ไดลดปริมาณจากน้ำ

ทวมขัง 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำจากหอถังสูงประปา
หมูบานไปหาโคกกฐิน ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร   

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน 

“ 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
หวยเตยเหนือไปบานโนนสมบูรณ ตำบลหัวหิน  
ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

“ “ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวกและได
มาตราฐาน 

“ 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมูบาน  ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขาง
ละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๕๘๕  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

บานหวยเตยเหนือ
หมูท่ี  4 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวกและได
มาตราฐาน 

กองชาง 

5 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากนาพอ
สอน ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร   

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

6 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากบานหวย
เตยเหนือไปบานโนนสมบูรณ ตำบลหัวหิน ถนน
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากแยกถนน
สายหวยเตยไปบานหวยมะทอ ตำบลหัวหิน ไป
หนองกุง ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ 
เมตร   

“ บานหวยเตยเหนือ
หมูท่ี  4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

8 โครงการขยายไฟฟาสองสวางสาธารณะรอหมูบาน 
จำนวน ๗ จุด 
๘.๑ จากหนาบานนายสมนึก  ภูสีนาค ไปวัดสวางศ
รุญเรือง จำนวน ๔ จุดพรอมสายดับ 
๘.๒หนาบานราษฎร ๓ จุด 
-หนาบาน น.ส.อรวรรณ  คำไสล   
-หนาบานนายเซี้ยน  วันคำ,-หนาบานนายสุข นาม
โส 
 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

9 กอสรางวางทอระบายน้ำจากหอถังสูงประปา
หมูบานไปวัดสวางศรีบุญเรือง ทอขนาดø๐.๓๐ 
เมตร พรอมบอพักน้ำ ระยะทาง  
๒๑๐ .๐๐ เมตร 

“ “ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

10 ติดต้ังกลองวงจรปดจำนวน  ๔ จุด “ “ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ “ “ “ 

แบบ ผ. 02 

45 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนนลาดยางบานหวยเตยเหนือ 
ม.๔ ไปบานโนนสมบูรณ  ตำบลหัวหิน  ถนนกวาง 
๕.๐๐ ม.ยาว๘๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.ไหล
ทางขางละ ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

“ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวกและได
มาตราฐาน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก
โคกวัดไปหนองกุง ถนนกวาง ๓.๐๐ม.ยาว ๑,๐๐๐ 
ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ม.ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๓,๐๐๐  ตารางเมตร 

“ “ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ “ “ “ 

13 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

รวม                           13 / โครงการ - - 10,790,000 10,790,000 10,790,000 10,790,000 10,790,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 

46 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนรอบ
หมูบาน  จำนวน ๖ จุดพรอมสายดับ  ระยะทาง 
๓๐๐.๐๐ เมตร   

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย
กลางหมูท่ี  5 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ใชประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 ขยายเขตประปาหมูบานจากบานนายสุวิทย  วงศ
เทพไปทางบานนากุง ทศ.เขาพระนอน  ระยะทาง 
๘๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “  “ 

3 ซอมแซมลำหวยจงอาง กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕.๐๐ เมตร  จำนวน ๓  จุด 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “  “ 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากสะพานไปบอขยะ “ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 “  “ 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน  ไป
บอขยะ ถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๐๐.๐๐ 
เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขางละ 
๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๑๙,๐๐๐  ตารางเมตร 

“ “ 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 จำนวนเสนทางที่
ไดมาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

“ 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน
นางกาญจนา  ปองจันทร –บานนากุง กวาง 5.00  
เมตร  ยาว  800  เมตร หนาเฉลี่ย0.15  เมตร
ลูกรังไหลทางขางละ  0.10-0.50 เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา  4,000  ตรม. 

“ “ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 “ “ “ 

7 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด  จำนวน  4  ตัว “ “ 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ใชประโยชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตฯ 

“ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางจากสะพานหนาวัด
เวฬุวัน ไปบอขยะ  ถนนกวาง ๖.๐๐ ม.ยาว 
๓,๘๐๐.๐๐ม.หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.ไหลทางขางละ 
๐.๕๐-๑.๐๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๒๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย
กลางหมูท่ี  5 

๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ จำนวนเสนทางที่
ไดมาตราฐาน 

มีการคมนาคมที่
สะดวกและได
มาตราฐาน 

กองชาง 

9 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอ
บาดาลท่ีเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

10 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงบานหวย
เตยกลาง  หมูที่  5 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย
กลางหมูท่ี  5 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ไดใชประโยชน 

ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน 

กองชาง 

รวม                              10  / โครงการ - - 28,314,000 28,314,000 28,314,000 28,314,000 28,314,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวแอสฟลตติกทับคอนกรีตเดิมถนน
ภายในหมูบานไปสวนพอทองสุข  มิตราช ถนน
กวาง ๕.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๕๓๗ .๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕  เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา ๒,๖๘๕  
ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยคำ 
หมูท่ี  6 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมลงหมอแปรงใหมจาก
เสาสองสัญญาณโทรศัพท ไปหนองพลสีแดง 
ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงผาไปบาน 
นางนอม  ภูผานิล  ถนนกวาง ๒.๘๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๔๒๐  ตารางเมตร 

“ “ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 “ “ “ 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายอุทัย  
แกวสีทา ไปขางบานนางพุทธ  ศิลาเทศ ถนนกวาง 
๓.๐๐  เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  
เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๕๐  ตารางเมตร 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  
ถนนกวาง ๓.๕๐  เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๖๘๙.๕๐  
ตารางเมตร 

“ “ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลา
กลางบานไปโรงเรียนหวยเตยวิทยา  ถนนกวาง 
๔.๐๐  เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๙๒๐  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยคำ 
หมูท่ี  6 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางโรงเรียนหวย
เตยวิทยา  ถนนกวาง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๑๓๔ .๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา 
๖๗๐  ตารางเมตร 

“ “ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 “ “ “ 

8 ซอมแซมเพ่ือการเกษตรถนนลูกรังสายโนนสวน
ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พ้ืนที่
ไมนอย ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

9 ขยายไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในหมูบาน 
จำนวน ๓ จุดพรอมสายดับ 
-หนาบานนายสายทอง  ราศีทัศน 
-หนาบานนางเพชร  บรรหาร 
-หนาบานนายชวา  ขัติยวงศ 
 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

10 โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร จากนานาย
จำลอง  คายเพชร –นานางบุญมี  มังครุดร กวาง 
4.00  เมตร ยาว  5.00  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา  
2,000  ตารางเมตร 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 

50 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบ
ที่สาธารณะบึงพลสีแดงถนนกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรัง
ไหลทางขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพ
พ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยคำหมู
ท่ี  6 

๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง 

12 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

“ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอน้ำบาดาลท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

13 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ “ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

รวม                         13 /โครงการ - - 8,350,000 8,350,000 8,350,000 8,350,000 8,350,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำจากแยกเขาวัดจอมมณี ไป
บานปาต้ิว ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร   

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานโคกสำราญ 
หมูท่ี  7 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำจากบานโคกสำราญ ไปเสน
สอบสวน ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 “ “ “ 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบาน  ถนน
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๙๒  ตารางเมตร 

“ “ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

“ “ 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบาน  ถนน
กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๕๒๐  ตารางเมตร 

“ “ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 “ “ “ 

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำรอบหมูดานทิศใต   “ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

“ “ 

6 กอสรางถนนดินเพ่ือการเกษตรขางลำหวย
กานเหลืองพรอมลงลงลูกรัง ถนนกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตรพ้ืนที่ไมนอยกวา ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

“ “ 

7 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตร จุดวัดศรี
สำราญสุดเขตถนนสายสอบสวนไปบานหนองกุง
ไทย กวาง 4.00  เมตร  ยาว  600  เมตร 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

“ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอน้ำบาดาลท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

9 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ “ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

รวม                         9 /โครงการ - - 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางรองระบายน้ำถนนกลางบานแบบกออิฐ กวาง 
๐.๓๐ เมตร  ระยะทาง ๒๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐  
เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
ใหไดมาตราฐาน 

บานปาติ้ว 
หมูท่ี  8 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบาน  ถนนกวาง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  
เมตร ลูกรังไหลทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา ๒,๙๗๒  ตารางเมตร 

“ “ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 “ “ “ 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาต้ิว หมู๘ไปบาน
โคกสำราญ หมู๗  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร   พ้ืนที่ไมนอยกวา  ๔๙๖  
ตารางเมตร 

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาต้ิว หมู๘ไปบาน
หนองเสือ หมู๑  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๙.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตรลูกรังไหลทางขางละ
๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่   พ้ืนที่ไมนอย
กวา ๒,๙๑๖  ตารางเมตร 

“ “ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 “ “ “ 

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมูบานหนาบาน 
นางประมวล  ขัติยวงศ  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๓.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตรลูกรังไหลทางขาง
ละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่   พ้ืนที่ไมนอย
กวา ๒๑๒  ตารางเมตร 

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 

54 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดจำนวน  3  จุด เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานฯ 

บานปาติ้ว 
หมูท่ี  8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครัวเรือนที่มีความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางโดม ขนาดกวาง  ๕.๐๐ เมตร 
ยาว  ๑๐.๐๐ เมตร 

“ “ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนโดมที่เพ่ิมข้ึน ประชาชนในพ้ืนที่ไดใช
ประโยชน 

“ 

8 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอน้ำบาดาลท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

รวม                    8 /  โครงการ -- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 -- - “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนรอบ
หมูบาน  จำนวน ๓ จุดพรอมสายดับ  ระยะทาง 
๑๙๖.๐๐ เมตร   

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานฯ 

บานศรีสำราญ 
หมูท่ี  9 

50000 50000 50000 50000 50000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหลทางขาง
ละ ๑.๐๐ เมตร ถนนกลางบาน   ยาว ๒๘๔.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหลทางขาง
ละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม
นอยกวา ๒๘๔  ตารางเมตร 

“ “ 200000 200000 200000 200000 200000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานศรีสำราญ หมู
๙ไปบานคำเจริญ หมู๑๐  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร 
ลูกรังไหลทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๘๙๖  ตารางเมตร 

“ “ 550000 550000 550000 550000 550000 “ “ “ 

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขางปมน้ำมันนาย
สมัย  ออนบัวขาว ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหล
ทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่  
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

“ “ 150000 150000 150000 150000 150000 “ “ “ 

5 กอสรางรองระบายน้ำจากหนาบานนายสุปน  จันท
โชติ ไปบานนางสุพรรณ   ขัติยะวงค ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

“ “ 200000 200000 200000 200000 200000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายทอเมนประปาหมูบานจากบานนาย
หนูรัตน  ทองสอน ไปทางบานหนองกุงเขาพระ
นอน ระยะทาง 700  เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานศรีสำราญ 
หมูท่ี  9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

7 โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรจาก
นานางกวาง  เนื่องไชยรี  ไปนานายสนิท  ภูพาที 
ถนนกวาง  4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

8 โครงการติดต้ังกลองวงจรปดจำนวน  3  จุด “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

9 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

รวม                 9  / โครงการ - - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาวัด
ธงชัยวนรามไปเมรุ  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๘๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหล
ทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่  
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๗๒๐  ตารางเมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานคำเจริญ 
หมูท่ี  10 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหนา
บาน นายบุญเนตร ไปเมร ุ ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๘๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร 
ลูกรังไหลทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตาม
สภาพพ้ืนที่  พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑,๑๒๔  ตารางเมตร 

“ “ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 “ “ “ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน
รอบหมูบานสายโกดัง อ.รุงเรือง ไปหนองคำบก  
จำนวน ๓ จุดพรอมสายดับ  ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ 
เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

“ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำถนนรอบหมูบาน
สายโกดัง อ.รุงเรือง ไปถนนสายสวนหลวง    
ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 “ “ “ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน
รอบหมูบานราน อ.รุงเรือง   จำนวน ๔ จุดพรอม
สายดับ  ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร   

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองคำบก เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานคำเจริญ 
หมูท่ี  10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

7 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหนองคำบก “ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

8 โครงการติดกลองวงจรปด ภายในหมูบาน จำนวน 
7 จุด 
-บริเวณศาลากลาง ม๑๐ 
-หนาบาน ราน ต.เจริญ 
-หนาบานนายนราธิป   มูลมองมี 
-หนาบานนายสมพร  ปผาโท 
-หนาบานนางนวลศรี  ปจจัย 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

9 โครงการขยายทอเมนประปาภายในหมูบาน
ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร  

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

10 โครงการซอมแซมหอถังสูงพรอมซัมเมิรหนาวัด
ธงชัยวนาราม 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

11 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากหนาวัด
ธงชัยวนารามไปลำหวยกลอย ถนนกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

12 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากโกดัง อ.
รุงเรือง ไปสามแยกนายบุญจันทร  ดรุณภักด์ิ ถนน
กวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการซอมแซมถนนเพ่ือการเกษตรจากโกดัง อ.
รุงเรือง ไปลำหวยกานเหลืองถนนกวาง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานคำเจริญ 
หมูท่ี  10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

14 โครงการเจาะบอบาดาลเพ่ือการเกษตร จุดที่นา
นายวีรชัย  บุปผาโท และนายวิเชียร  สวนบุญ 

“ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

15 โครงการกอสรางรองระบายน้ำสองขางทางถนน
สายบานนาแก--- บานกุดโดนชวงบานคำเจริญ  
หมูที่ ๑๐ ยาว ๔๐๐ เมตร 

“ “ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

16 -โครงการถมดินเสริมไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหมูบานคำเจริญ  หมูที่ ๑๐ กวาง  ๑.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๑.๕๐ เมตร 
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๖๕  ตารางเมตรพรอมปรับ
เกลี่ยใหเรียบรอย 

“ “ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ “ “ “ 

17 โครงการเจาะบบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต  พ้ืนที่ที่ไดรับประโยชน  
๕๐- ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

รวม                       17 / โครงการ - - 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
บานนางหนูจันทร  รักษาภักดี   จำนวน ๑ จุด   

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย 
หลานปูหมูท่ี  11 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
บานนายออน  ภูจอมนาด   จำนวน ๑ จุด   

“ “ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 “ “ “ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
ดอนปูตา   จำนวน ๑ จุด   

“ “ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 “ “ “ 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
บานนายสาธิต  ผองใส   จำนวน ๑ จุด   

“ “ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 “ “ “ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
บานนางมณี  แกวสีขาว   จำนวน ๑ จุด   

“ “ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 “ “ “ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะหนา
บานนางคำแป  กรีเทพ   จำนวน ๑ จุด   

“ “ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 “ “ “ 

7 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะซอย
หนาบานนายสำราญ  นามโส จำนวน  ๑ จุดพรอม
สายดับ ระยะทาง ๕๐.๐๐  เมตร 

“ “ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 “ “ “ 

8 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะซอย
หนาบานนายอำพร ภูผาแนบ  จำนวน ๑ จุดพรอม
สายดับ  ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร   

“ “ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 61 



 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำจุดซอยหนานาง
สมเพช จิตรพฤกษ จำนวน ๑ ตนและซอยบานนาย
สำราญ  นามโส จำนวน ๑ ตน     

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตย 
หลานปูหมูท่ี  11 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนครัวเรือนที่ใช
ประโยชน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากสามแยกหนา
บานนางนิลุมล ภูนาเพชรไปหาโรงสีเกา     

“ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 “ “ “ 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบาน
รุงนภา  พันตัน  ถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  เมตร ลูกรังไหล
ทางขางละ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพ้ืนที่  
พ้ืนที่ไมนอยกวา ๔๐๐  ตารางเมตร 

“ “ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 “ “ “ 

12 โครงการกอสรางหอถังสูงพักน้ำเพ่ือเปนจุดจายน้ำ
เพ่ิมเติมหมู๑๑ 

“ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
*หมายเหตุ   
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงในแบบ ผ.02 หรือนำโครงการท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนา
บานอาจารยคำผาน ไปเชื่อมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหวยเตย หมูที่๒ไปหวยมะทอ ถนนกวาง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕  
เมตร ลูกรังไหลทางขางละ ๐.๑๐-๐.๕๐ เมตรหรือ
ตามสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ไมนอยกวา ๑,๒๕๐  ตาราง
เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานให

ไดมาตราฐาน 

บานหวยเตยหลานปู
หมูที่  11 

๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ ๗๒๕,๐๐๐ จำนวนเสนทางที่ได
มาตราฐาน 

ประชาชนไดใช
ประโยชน 

กองชาง 

14 กอสรางวางทอระบายน้ำจากบานนางคำแป  กรี
เทพ ถึงนางคำมูลและหนาบานนายทองสุข  ลาน
พลแสน  ถึงนายบุญชวย ทอขนาดø๐.๓๐ เมตร 
พรอมบอพักน้ำ ระยะทาง  
๒๐๘ .๐๐ เมตร 

“ “ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ “ “ “ 

15 โครงการเจาะบาดาลเพ่ือการเกษตรพลังงาน
แสงอาทิตยโซลาเซลต เพ่ือที่ที่ไดรับประโยชน   
๕๐ - ๙๐  ไร 

“ “ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนบอน้ำบาดาลท่ี
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ “ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

รวม                       16 / โครงการ - - 4,209,000 4,209,000 4,209,000 4,209,000 4,209,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังเสียงตามสายภายในหมูบาน  หมูที่  
1  -  หมูที่  11 

เพ่ือประชาสัมพันธ
ฯลฯ 

ประชาชนรบัรูขอมูล
ขาวสาร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 11/หมูบาน ประชาชนรับรูขอมูล
ขาวสาร 

กองชาง 

2 โครงการปรับสภาพพ้ืนคอนกรีตหนาอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน  2  ศูนย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของผูปกครองที่พ่ึง
พอใจตออาคาร/สถานที่ 

ผูปกครองมีความพึง
พอใจตอ/อาคาร/

สถานที่ 

“ 

3 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  
แหง 

“ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

4 โครงการกอสรางอางลางมือและอางแปรงฟนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 “ “ “ 

5 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม สนามเด็กเลน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 

6 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 200000 200000 200000 200000 200000 “ “ “ 

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมโรงอาหารของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 130000 130000 130000 130000 130000 “ “ “ 

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาภายใน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 130000 130000 130000 130000 130000 “ “ “ 

9 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 200000 200000 200000 200000 200000 “ “ “ 

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองทำงานกองชาง “ กองชาง อบต.เวอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1/หอง เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหกับประชาชน 

“ 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร หมู
ที่  1  -  หมูที่  11 

“ หมูท่ี  1 – หมูท่ี11 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช ประชาชนมีไฟฟาใชใน
ครัวเรือน 

“ 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

*หมายเหตุ   
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงในแบบ ผ.02 หรือนำโครงการท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการธนาคารน้ำใตดิน เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำฯ 

หมูที่  1 – หมูที่  
11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

กองชาง 

13 อุดหนุนโครงการติดต้ังไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย  หมูที่  1 –  หมูที่  11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใช 

หมูที่  1 –  หมูที่  
11 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใช 

ประชาชนในพ้ืนที่ได
ใชประโยชน 

กองชาง 

รวม                        13/ โครงการ - - 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 - - “ 

รวมทั้งสิ้น                       145/โครงการ - - 90,123,000 90,123,000 90,123,000 90,123,000 90,123,000 - - “ 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  6.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
 1.1 แผนงานการเกษตร / แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

*หมายเหตุ   
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงในแบบ ผ.02 หรือนำโครงการท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ ผ.02 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดีรักพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และฯ 

เขตพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรฯ 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงคและประชาสัมพันธอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

“ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

3 โครงการรักน้ำรักปารักแผนดิน “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

4 โครงการจัดซื้อถังขยะ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

5 โครงการธนาคารขยะ “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

6 โครงการการจัดการบอขยะ “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

7 โครงการสงเสริมการเกษตรอินทรีย “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

8 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 
รวม               8 /  โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  4.การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานงบกลาง/แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานรักษาความสงบภายใน/แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวย
เอดส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนฯ 

ประชาชนในเขตพ้ืนที ่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ

เปนอยูดีข้ึน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงคปองกันการละเมิดสิทธิสตรีและ
เด็ก 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

3 โครงการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพผูสูงอายุ ผูพิการ “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

4 โครงการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธุกอนวัยอัน
ควร 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

5 โครงการฝกอบรมผูนำเยาวชน “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

6 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

7 โครงการคนดี สุขภาพดี รายไดดี “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
9 โครงการกอสรางหองน้ำคนพิการ/ผูสูงอายุ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

10 โครงการกอสรางศูนยบริการคนพิการ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
11 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

12 โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน “ “ 100,000 100,000
 

100,000
 

100,000
 

100,000 

100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

13 โครงการสมทบกองทุนสวัสด์ิการชุมชน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
14 โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณกีฬา “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  4.การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานงบกลาง/แผนงานสาธารณสุข/แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานรักษาความสงบภายใน/แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธุระหวางหนวยงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนฯ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนมีความ
เปนอยูดีข้ึน 

ประชาชนในเขตพ้ืนที ่ สำนักปลัด 

16 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดระดับตำบล “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

17 โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ อบต.เวอ 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

18 โครงการฝกอบรมกูชีพกูภัย “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

19 โครงการใหบริการผูปวยฉุกเฉิน “ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

20 โครงการสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

21 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) 

“ “ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 “ “ “ 

22 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุขนัขบา “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
23 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
24 โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดและ

โรคติดตออ่ืนๆ 
“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

25 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะใหถูก
วิธี 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

26 โครงการจัดเวรยามหมูบาน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
27 โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

(อปพร.) 
“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  1.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  4.การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป /แผนงานสังคมสงเคราะห/แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานงบกลาง/แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานรักษาความสงบภายใน/แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการอบรมลูกเสือชาวบาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนฯ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
ประชาชนมีความ

เปนอยูดีข้ึน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

สำนักปลัด 

29 โครงการอบรมตำรวจอาสาภายในตำบล “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

30 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศการณ  วันข้ึนปใหม/วันสงกรานณ/และเทศ
การอ่ืนๆ 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

31 โครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายจราจรและ
การจัดทำใบอนุญาตขับข่ี 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

32 โครงการฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

33 โครงการ อบต.สีขาวปลอดยาเสพติด “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

34 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

35 โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
36 โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและข้ึนทะเบียน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
37 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 
“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

38 อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางพระราชดำริดานสาธารณะสุข 

“ “ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

รวม                     38/โครงการ - - 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  3.การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  3.การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 1.1 แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานสังคมสงเคราะห/บริหารงานท่ัวไป 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน    2  แหง 

เพ่ือพัฒนาความรูฯ เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของผูปกครองที่พึง
พอใจ 

ผูปกครองมีความพึง
พอใจ 

สำนักปลัด/การศึกษา 

2 โครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัยและผูปกครอง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน  2  แหง 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

4 โครงการฟนสวยย้ิมใส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน  
2  แหง 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แหง 

“ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

6 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน  2  แหง 

“ “ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 “ “ “ 

7 โครงการจัดซื้อถาดหลุมแกวน้ำแสตนเลส “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวอ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
9 โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน  2  แหง 
“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  3.การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  3.การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  1.1 แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานสังคมสงเคราะห/บริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

   

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาองค
ความรูฯ 

“ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 “ “ สำนักปลัด/การศึกษา 

11 โครงการอาหารกลางวัน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เพ่ือพัฒนาดาน
รางกายฯ 

“ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 “ “ “ 

12 โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) “ “ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 “ “ “ 

13 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียน สพฐ.  
จำนวน  3  แหง ) 

“ “ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  3.การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  3.การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 1.1 แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/แผนงานสังคมสงเคราะห /บริหารงานท่ัวไป 

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

ฯ 

งานวันสำคัญตางๆและ
งานวัฒนธรรมฯ 

ในความรับผิดชอบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

สำนักปลัด/การศึกษา 

15 โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

16 โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

17 โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุ “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

18 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

19 โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ “ “ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 “ “ “ 

20 โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง “ “ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 “ “ “ 

21 โครงการอนุรักษสือสานการขับรองสรภัญญะ “ “ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 “ “ “ 
22 โครงการพาประชาชนเขาวัด “ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
23 โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน “ “ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 “ “ “ 
24 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
25 โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุ/พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

รวม              25 / โครงการ - - 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  7.การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  1.การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป/ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานสาธารณสุข/
แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ/สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/ประชุม
ประชาคมหมูบาน/ประชุมประชาคมตำบล 

เพ่ือการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักฯ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา/การเดินทางไปราชการ/
พนักงานสวนตำบล/ลูกจางประจำ/พนักงานจาง 
ฯลฯ 

“  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่/คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภา/พนักงานสวนตำบล /ลูกจางประจำ/
พนักงานจาง ฯลฯ 

“  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 

4 โครงการจัดการเลือกต้ัง  ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ “  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 “ “ “ 
5 โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ “  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 
6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในหนาที่

ของ อปท. 
“  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

7 โครงการสำรวจ/รางวัดที่ดินสาธารณะภายในตำบล “  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 
8 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน “  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
9 โครงการอำเภอเคลื่อนที่พบประชาชน “  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

10 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน “  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
11 โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต “  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหล่ือมล้ำ สรางสังคมท่ีมีความม่ันคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  7.การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  1.การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป/ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานสาธารณสุข/ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจัดทำเวปไซต อบต. “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 

13 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
LTAX 300 และ LTAX  Gls 

“ “ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 “ “ “ 

14 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ “ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 
15 โครงการรณรงคการชำระภาษี ภาษีปาย  ภาษี

โรงเรือน  ภาษีบำรุงทองที่ฯลฯ 
“ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

16 โครงการบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
สำนักงาน 

“ “ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 “ “ “ 

17 โครงการจัดทำปาย อบต./ปายประชาสัมพันธงาน
ตางๆ 

“ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

18 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม “ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 
19 โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ(กบท.) “ “ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 “ “ “ 
20 โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน “ “ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 “ “ “ 
21 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนยปฎิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอำเภอยางตลาด 

“ “ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 “ “ “ 

22 โครงการเงินชวยพิเศษคาทำศพ “ “ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 “ “ “ 
รวม                       22 /โครงการ - - 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 3,060,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคการบรหิารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2.ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียวและสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานแขงขันได 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  5.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุ 
ประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  ขนาดกวาง  6  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.05  เมตร 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

ฯ 

จุดบานหวยเตย
กลางหมูที่  5  

ตำบลเวอ  อำเภอ
ยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ  ถึง  บาน

นากุงหมุที่  8  
ตำบลเขาพระนอน  
อำเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ   

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนเสนทางที่
ไดมาตราฐาน 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวาง  6  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.05  
เมตร 

“ จุดบานศรีสำราญ  
หมูที่  9  ตำบลเวอ  
อำเภอยางตลาด  

จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง  
บานหนองกุงหมูที่  
9  ตำบลเขาพระ
นอน  อำเภอยาง
ตลาด  จังหวัด

กาฬสินธุ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 “ “ “ 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กวา  6  เมตร  ยาว  3,000  เมตร  หนา  0.05  
เมตร 

“ จุดบานหวยเตยหมูที่  
4  ตำบลเวอ  

อำเภอยางตลาด  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 “ “ “ 

แบบ ผ. 02/1 
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จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง 
บานโนนสมบูรณ 4
หมูที่  6  ตำบลหัว
หิน  อำเภอหวยเม็ก  

จังหวัดสินธุ 
 

 
 
4 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด  ขนาดกวาง  6  
เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา  0.05  เมตร 

“ จุดบานหวยเตยหมูที่  
3  ตำบลเวอ  

อำเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง  
บานหนองกุงพัฒนา  
หมูที่  9  ตำบลเขา
พระนอน  อำเภอ
ยางตลาด  จังหวัด

กาฬสินธุ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 “ “ “ 

5 โครงการขุดลอกหนองพลสีแดง “ จุดบานหวยเตยหมูที่  
6 ตำบลเวอ  อำเภอ
ยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ ถึง  บาน
โนนทาวัดหมูที่  5  
ตำบลโนนสะอาด  
อำเภอหวยเม็ก  

จังหวัดกาฬสินธุ  ต 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 “ “ “ 

6 โครงการกอสรางสะพานเพ่ือการเกษตร  “ จุดบานหนองเสือหมู
ที่  1 ตำบลเวอ  
อำเภอยางตลาด  

จังหวัดกาฬสินธุ ถึง 
บานทาวัดหมูที่  5  
ตำบลโนนสะอาด  
อำเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ   

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 “ “ “ 

7 โครงการขุดลอกหนองขอนแกน “ จุดบานหวยเตยหมูที่  
5  ตำบลเวอ  

อำเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง 
บานหนองแสง  หมู
ที่  7  ตำบลเขาพระ

นอน  อำเภอยาง
ตลาด  จังหวัด

กาฬสินธุ   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 “ “ “ 

8 โครงการขุดลอกหนองสิม “ จุดบานหวยเตยหมูที่  
4  ถึง  บานหนอง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 “ “ “ 
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แสงหมูที่  7  ตำบล
เขาพระนอน อำเภอ
ยางตลาด  จังหวัด

กาฬสินธุ   

9 โครงการกอสรางระบบสงน้ำดวยระบบทอจาก
คลองไสไกมายังหนองพลสีแดง 

“ จุดบานหวยเตยหมูที่  
6  ตำบลเวอ  

อำเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง 
บานโนนสมบูรณหมู
ที่  6  ตำบลหัวหิน  

อำเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 “ “ “ 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองพลสีแดง   “ จุดบานหวยเตยคำ
หมูที่  6  ตำบลเวอ  
อำเภอยางตลาด  

จังหวัดกาฬสินธุ  ถึง 
บานโนนทาวัดหมูที่  

5  ตำบลโนน
สะอาด  อำเภอหวย

เม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 “ “ “ 

รวม                          10 / โครงการ - - 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-โตะทำงาน 
-ตูเก็บเอกสาร 
-เกาอ้ีสำนักงาน 
-เครื่องถายเอกสาร 
-เครื่องโทรทัศนฯลฯ 
-เกาอี้สำหรับผูมาติดตอราชการ 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน
และปรับปรุงเครื่องมือการทำงานให

สมัยอยูตลอดเวลา 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 
10,000 

สำนักปลัด 

 “ “ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร 

“  
50,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
50,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
50,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
50,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
50,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
-รถยนตนั่งสวนกลาง 
รถจักรยานยนต 
 

“  
800,000 
50,000 

 
800,000 
50,000 

 
800,000 
50,000 

 
800,000 
50,000 

 
800,000 
50,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
-เคร่ืองรับโทรทัศน 
-กลองถายรูป 
-เคร่ืองฉายสไลด   
-เคร่ืองวิดีโอ 

“  
10,000 
20,000 
10,000 
10,000 

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

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

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

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

“ 

 “ “ ครุภัณฑงานบานงานครัว 
-เคร่ืองตัดหญา 
-ตูเย็น 
-ตูแช 
-เคร่ืองทำน้ำเย็น 
-ผามานพรอมอุปกรณฯลฯ 

“  
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
10,000 
50,000 

“ 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 
-ชุดดับเพลิง 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและ
ปรับปรุงเครื่องมือการทำงานใหสมัยอยู

ตลอดเวลา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร ฯลฯ 

“  
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

3 แผนงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
-เคร่ืองปรับอากาศ 
-โตะทำงาน 
-ตูเก็บเอกสาร 
-เกาอี้สำนักงาน 
-เคร่ืองถายเอกสาร 
-เคร่ืองโทรทัศน 

“  
45,000 
10,000 
8,000 
5,000 
100,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
8,000 
5,000 
100,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
8,000 
5,000 
100,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
8,000 
5,000 
100,000 
10,000 

 
45,000 
10,000 
8,000 
5,000 
100,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร   
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร 

“  
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑงานบานงานครัว 
-เคร่ืองตัดหญา 
-ตูเย็น 
-ตูแช 
-เคร่ืองทำน้ำเย็น 
-ผามานพรอมอุปกรณ 

“  
10,000 
5,000 
10,000 
8,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
8,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
8,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
8,000 
50,000 

 
10,000 
5,000 
10,000 
8,000 
50,000 

“ 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
-เคร่ืองปรับอากาศ 
-โตะทำงาน 
-ตูเก็บเอกสาร 
-เกาอี้สำนักงาน 
-เคร่ืองถายเอกสาร 
-เคร่ืองโทรทัศน 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและ
ปรับปรุงเครื่องมือการทำงานใหสมัยอยู

ตลอดเวลา 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

สวนโยธา 

 “ “ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร   
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร 

“  
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑสำรวจ 
-เทปวัดระยะ  
-กลองระดับ 

“  
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
-เคร่ืองกำเนิดไฟ  
-หมอแปลงไฟฟา 
-มอเตอร 
-เคร่ืองขยายเสียง 
-โทรทัศนวงจรปด 
-เคร่ืองเลนซีดี 

“  
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
10,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
10,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
10,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
10,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑกอสราง 
-เคร่ืองกระทุงดิน 
หรือแอสฟลทฯลฯ 

“ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 “ 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของ ครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 “ “ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 
-กลองถายรูป 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลเพ่ิมข้ึนและปรับปรุงเครื่องมือการ

ทำงานใหสมัยอยูตลอดเวลา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สวนโยธา 

 “ “ ครุภัณฑอื่น 
-มอเตอรสูบน้ำ 
-ซัมเมิรสระบบประปา 
-เตนท หรือ ครุภัณฑ
ท่ีไมปรากฎตามบัญชี
จำแนกครุภัณฑ 

“  
30,000 
30,000 
50,000 
 

 
30,000 
30,000 
50,000 

 
30,000 
30,000 
50,000 
 

 
30,000 
30,000 
50,000 
 

 
30,000 
30,000 
50,000 

 

“ 

5 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
-เคร่ืองปรับอากาศ 
-โตะทำงาน 
-ตูเก็บเอกสาร 
-เกาอี้สำนักงาน 
-เคร่ืองถายเอกสาร 
-เคร่ืองโทรทัศน 

“  
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

สำนักปลัด 

 “ “ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร   
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร 

“  
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

6 แผนงาน
การเกษตร 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ 
-โตะทำงาน 
-ตูเก็บเอกสาร 
-เกาอ้ีสำนักงาน 
-เครื่องถายเอกสาร 
-เครื่องโทรทัศน 

“  
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

 
45,000 
10,000 
10,000 
10,000 
100,000 
15,000 

สำนักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตำบลเวอ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 “ “ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-มอนิเตอร 
-คอมพิวเตอร   
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-เคร่ืองพิมพ 
-สแกนเนอร 

เพ่ือใชในการพัฒนาการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและ
ปรับปรุงเครื่องมือการทำงานใหสมัยอยู

ตลอดเวลา 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

 
10,000 
16,000 
23,000 
8,000 
10,000 

“ 

 “ “ ครุภัณฑการเกษตร 
-รถไถ 
-เคร่ืองพนยา 
-เคร่ืองหวานปุย 
-เคร่ืองช่ังน้ำหนัก 
-เคร่ืองสูบน้ำ 

“  
300,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

 
300,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

 
300,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

 
300,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

 
300,000 
10,000 
10,000 
10,000 
20,000 

“ 

 รวม 3,328,000 3,328,000 3,328,000 3,328,000 3,328,000  
*หมายเหตุ  
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
                    และกำหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนำขอมูลเดิมท่ีอยูในแบบ ผ.08  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) นำมาลงใน 
                    แบบ ผ.3 หรือนำครุภัณฑเฉพาะท่ีเปนการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะท่ีทบทวนหรือเพ่ิมเติมมาใสในแบบ              
                    ผ.03 
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   การติดตามและประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ  ๒๙  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  3.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  

จุดมุงหมายสำคัญของการประเมินผลประเมินยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนำแผนยุทธศาสตร
ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื ่อที ่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ ์ผลของแผนยุทธศาสตรไดใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปไดดังนั้น การที่จะ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จำเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือ
นำไปสูการวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นชั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนำมาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลา
หาป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทำใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมีการดำเนินการในชวงใดตรงกำหนดระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังไดกลาวมาแลว 
 การประเมิน (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จำเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช
เปนกรอบในการปริเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับโดยประกอบดวยเกณฑที่สำคัญ ใน 
๒ ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงานและเกณฑการประเมินโครงการซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 เกณฑสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievemant) 
  เปนการประเมินความสำเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหนวยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ 
กับวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบาย โดยการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผล
การดำเนินงานจะตองเปดเผยใหสามารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอและมีกำหนดระยะเวลาท่ี

สวนที่ ๕ สวนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 
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ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินงานประจำปสัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกล
ยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ๒ ประการคือ 
 ๑.๑ ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวนคือ 
  (๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธ โดย
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกร ในสายตาของสมาชิกขององคกรและประชาชน
ผูรับบริการ ประเมินผลดังกลาวมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอของภายนอกองคกร 
  (๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกำลังคน ระดับการบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของ
ตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ที ่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non-Performaing loan) 
คุณภาพของผลผลิตและบริหารสาธารณะ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษา
สภาวะแวดลอม 
 เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
 ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสำคัญ คือ 

(๑) การเขาถึง เนนความสำคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมใหไดรับ 
บริการสาธารณะ 

(๒) การจดัสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน 
(๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผลตอบแทนใหแก 

สมาชิกในสังคม 
(๔) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพ่ือใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการไดรับบริการ 

สาธารณะโดยปราศจากอคติไมแบงแยกกลุม 

เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน 
ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ๔ ประการ คือ 
(๑) การกำหนดประเด็นปญหา การกำหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการ 

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 
(๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ 

ประชาชนผูรับบริการ 
(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับประชาชน 

ผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังเปดกวางในสาธารณชนไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
(๔) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การใหความสำคัญและ 

การกำหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา 
 
เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการคือ 
(๑) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานซ่ึงเก่ียวของกับคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน 
(๒) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงานซ่ึงพิจารณา 

จากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 

เกณฑผลเสียหายตอสังคม 
ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ๒ ประการคือ 
(๑) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซ่ึงสรางความเสียหายจากการ 
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ดำเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน การกอสรางถนนขวางทางน้ำ
หลากทำใหเกิดปญหาน้ำทวมใหญ 

(๒) ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟนฟูบูรณะความ 
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เกณฑและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and indicaotrs)  
และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการดำเนินงานในภาพรวม เพ่ือใชเปน
บรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ประชากรกลุมเปาหมาย สำหรับคาตัวแปร (Attibutes) อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของ
หนวยงาน 

 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 
(Standard Crteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑.สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

-ผลผลิต 
-ผลลัพธ 

-ผ ล ต  า ง ร ะ ห ว  า ง เ ป  า ห ม า ย กั บ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

๒.ความเสมอภาคและความ
เปนธรรมในสังคม 

-การเขาถึง 
-การจัดสรรทรัพยากร 
-การกระจายผลประโยชน 
-ความเสมอภาค 

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ไดรับ
จัดสรรตอคน 
ผลประโยชนที ่แตละกลุ มเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง 
-การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือก
ปฏิบัติท่ีเปนคุณ 

๓ . ก า ร สนองตอบความ
ตองการประชาชน 

-การกำหนดประเด็นปญหา 
-การรับฟงความคิดเห็น 
-มาตรการ/กลย ุทธ ในการแก ไข
ปญหา 
-ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

-ระดับการมีสวนรวม 
-การปรึกษาหารือ 
การสำรวจความตองการ 

 
 

เกณฑมาตรฐาน 
(Standard Crteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๔ . ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชากรกลุมเปาหมาย 

-ระดับความพึงพอใจ 
-การยอมรับ/คัดคาน 

-สัดสวนของประชากร 
กลุมเปาหมายท่ีพอใจหรือไมพอใจ 
-ความคาดหวัง 
-ผลสะทอนกลับ 

๕.ผลเสียหายตอสังคม -ผลกระทบภายนอก(ทางบวกและ
ทางลบ 

-ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
-คาเสียโอกาส 
-ความขัดแยงทางสังคม 
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม 

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ  ๒๙  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  3.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  

การประเมินผลโครงการ จำเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญ ๘ เกณฑ ดวยกันคือ 

เกณฑความกาวหนา (Progress) 
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กำหนดตามแผน การประเมิน

ความกาวหนามุงท่ีจะตอบคำถามวา การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดหรือไม เปนไปตาม
กรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ 

(๑) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs) ของ 
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยามของถนนที่สรางได จำนวนแหลงน้ำขนาดยอยเพื่อการเกษตร 
สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกำหนด 

(๒) จำนวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย จึง 
จำเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจาณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดำเนินการโครงการ และจะเปน
แนวทางนั้นการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาว
อีกดวย 

(๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือน 
ที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาพการเกษตรตอเดือน จำนวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตละป จำนวนผูประกอบรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส 

(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด 
ทัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจำเปนในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏบิัติ
ซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการ
คิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 

 เกณฑประสิทธิ์ (effectiveness)                  
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจาก 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(๑) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง และการบรรลุ 
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชาชากร
เปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม 

(๒) ระดับการมีสวนรวม  เปนตัวชี้วัดความสำเร็จโดยใหความสำคัญกับมิติการมีสวนรวมโดย 
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สามารถอภิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสำเร็จมากนอยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จำนวนประชากร ความถ่ีระดับและ
กิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

(๓) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ 
ประชากรเปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีโครงการ ระดับ
ความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(๔) ความเส่ียงของโครงการ ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการ 
มีความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมโครงการหรือไม ซ่ึงคาความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 

เกณฑผลกระทบ (Impacts)                  
  เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคม และหนวยงานในภาพรวม 
เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งมุ งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไมไดมุ งหวัง (Unintended 
impacts) ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการคือ 

(๑) คุณภาพชีวิต  เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร  
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน 
โดยสามารถวัดสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับการบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสงผลกระทบคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือ
มาตรฐานการดำรงชีพ 

(๒) ทัศนคติและความเขาใจ  เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ 
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครางการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอผูบริหารและ
เจาหนาท่ีโครงการ 

(๓) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวนของครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยี
การผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอม จำนวนเกษตรกรท่ีทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพ
กฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

 
เกณฑความสอดคลอง (Relevance)                  

  เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการหรือ
สามารถแกไขปญหาตามที่กำหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจำเปนตองมีการประเมินความตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบ
คำถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดำเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวย
ตัวชี้วัด ๓ ประการคือ 

(๑) ประเด็นปญหาหลัก  ซ่ึงพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
ท้ังท่ีไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปญหาตามความเรงดวน ตามความรุน
แรงของปญหา 

(๒) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหาซ่ึง 
เปนมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการ นำมาใชตลอดชวงระยะเวลาของ
การดำเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัง 

(๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการ 
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ของผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คำรองเรียน ขอรองทุกขใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
ซ่ึงจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปาหมาย 

 
เกณฑความย่ังยืน (Sustainability)                  

  เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรมวาจะ
สามารถดำเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยัง
หมายถึงความสามารรถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม  ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ๓ ประการคือ 

(๑) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากร 
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจาย
เทียบกับผลผลิตท่ีได ปริมาณเงินทุนสำรอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 
และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(๒) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชีว้ัดความสามารถของหนวยงาน 
ในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ระดับการมีสวนรวมของ
ประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรงุระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดำเนินโครงการ 

(๓) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง 
ตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จดวยดี ท้ังการขยายผลตามแนบ
ราบ กลาวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจำนวนประชากรเปาหมาย การขยายกำหนดผลิตของโครงการเดิมและการ
ขยายผลในแนวดิ่ง การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปน
ระดับชาติ 
 

เกณฑความเปนธรรม (Equity)                  
  เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและผลกระทบจาก
การดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีประชากรกลุมเปาหมายจจะไดรับหลักประกันเรื่องความเปนธรรม ความเสมอความ 
ความท่ัวถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values)  และการกระจากผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวย
ตัวชี้วัด ๓ ประการคือ 

(๑) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ  เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสำคัญทุกกลุม 
ยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ำแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอ่ืน การจัดหาตำแหนง
ใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(๒) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสำคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศซ่ึง 
เปนตัวชี้วัดท่ีมีความสำคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดำเนินโครงการใหความเสมอภาคระหวางเพศ 
หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส 
บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสิตรี 

(๓) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดท่ีเนนความเปน 
ธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวของกับการจัดสรรและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคำนึงถึงชนรุนอนาคตซ่ึงเปนผูไดรับกระทบจากการตัดสินและการดำเนินโครงการ
ปจจุบัน 

 
 
 

88 



 

เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)                  
  เปนเกณฑท่ีสำคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไมกอใหเกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการคือ 

(๑) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม  เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผลการ 
ดำเนินโครงการ โดยเปนการวัดประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment-EIA) ในชวงกอนทำโครางการ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการ
ชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมเปนธรรมแกผูเสียหาย เพ่ือเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม 
และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดำเนินโครงการ 

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิด 
จากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภาย (Externalities) ซ่ึงสราง ภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบ
ท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ท่ีตองเสียไป อาทิ พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ำทวมเสียหายจาก
โครงการสรางเข่ือน 

(๓) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดำเนิน 
โครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสราง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตท่ีดี ความเสี่ยมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร 
ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดั้งเดิม 

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑๓    

          โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึง
คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพื่อใหผู บริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

89 

http://www.dla.go.th/


 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตำบลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร 

        สวนตำบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
 

 
๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมายท่ีทำไดยากและบางเรื่อง

อาจทำไมได   
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินระยะเวลาหาปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลาหาปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินระยะเวลาหาป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที ่ตั ้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดาน

ท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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คำนำ 
 

  กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื ่อง
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  ระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให
แผนพัฒนาทองถิ่นมีระยะเวลาหาป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาหาป 

  แผนพัฒนาทองถิ่น  ระยะเวลาหาป(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หมายรวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลเวอ ประกอบดวยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลาหาป ของ
องคการบริหารสวนตำบลเวอ  ไดมีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง  โดยใชขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2564) และไดผานกระบวนการประชาคมทองถิ่นเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ไดทบทวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนปจจุบัน เพ่ือการนำไปเปนกรอบ
และแนวทางในการของบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมใน  แตละ
ปงบประมาณในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว
ในแผนพัฒนาทองระยะเวลาหาป 

  องคการบริหารสวนตำบลเวอ ขอขอบคุณผูแทนประชาคมหมูบาน ชุมชน และตำบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเวอ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเวอ ผูนำชมุชน 
สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคสวนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหนาสวนการงานทุกทานที่ไดใหขอมูลและ
เสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) จนสำเร็จตาม
วัตถุประสงค ในครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนตำบลเวอ 

 
 



 

สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1  สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน      1 
 ดานกายภาพ 
 ดานการเมือง/การปกครอง 
 ประชากร  
 สภาพทางสังคม 
 ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ระบบเศรษฐกิจ 
 ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม  
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     15 
 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

สวนท่ี 3  การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฎิบัติ     30 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
 

สวนท่ี  4  การติดตามและประเมินผล       83 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน  
 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 
 

ภาคผนวก     
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ภาคผนวก 

 
 


