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บทน า 
----------------------- 

 

 ตามท่ีองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามได่จัดท าแผนยุทธศาสตร่การพัฒนาต าบลคลองขาม 5 ป่  
(2548-2552) ซึ่งได่ผ่านความเห็นชอบจากสภาต าบลคลองขาม  และได่รับอนุมัติจากคณะกรรมการประสาน
แผนท่องถิ่น  ระดับอ าเภอ  เรียบร่อยแล่ว  และองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ได่ยึดถือแผนยุทธศาสตร่
การพัฒนา  5 ป่ เป่นกรอบ   แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ พ.ศ. พ.ศ. 2561 – 2564  ต่อไป 

บัดนี้ ถึงห่วงระยะเวลาที่องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม จะต่องท าแผนพัฒนาสี่ป่ ประจ าป่ 2561 
– 2564 เพ่ือจะได่ใช่เป่นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ข่อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าป่ 
งบประมาณ 2561 และเพ่ือให่สอดคล่องกับแผนยุทธศาสตร่พัฒนากลุ่มอ าเภอ “ยางตลาด” (ป่ 2556-2558) 
แผนยุทธศาสตร่การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ่ แบบบูรณาการ(พ.ศ.2557-2560) กรอบนโยบายทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ่แบบบูรณาการ(พ.ศ.2561-2564)  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559)  ซึ่งยึด “คน”  เป่นจุดศูนย่กลางในการพัฒนาโดย
มีรายละเอียด และสาระส าคัญดังนี้ 
 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป้ 2561 – 2564   
“แผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่”  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน่ 
ประเด็นยุทธศาสตร่ เป่าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป่าหมาย และกลยุทธ่ โดยสอดคล่องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร่การพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ่านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป่นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับป่งบประมาณแต่ละป่ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป่นแผนก่าวหน่า และให่หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  

ดังนั้นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ โดยเฉพาะในแผนประจ าป่แรกของห่วงระยะเวลาสี่ป่
นั้น  ควรมีสภาพความพร่อมอย่างน่อย 2 ประการ  คือ 
1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป่นไปได่ของโครงการ/กิจกรรม  
รวมทั้งผลประโยชน่สาธารณะที่จะได่รับจากโครงการ/กิจกรรม 
2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าป่แรกของห่วงระยะเวลาสี่ป่ควรมีความพร่อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือให่สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ที่จะน าไปใช่จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป่ได่ต่อไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป้  มีลักษณะกว้างๆ   ดังต้อไปนี้ 
1.เป่นเอกสารที่แสดงความสอดคล่องกันแผนยุทธศาสตร่การพัฒนา 
2.เป่นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค่ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3.เป่นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาที่จะด าเนินการเป่นห่วงระยะเวลาสี่ป่ 
4.เป่นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร่การพัฒนากับ  งบประมาณรายจ่ายประจ าป่ 

 

 



 
1.1 ประโยชน้ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 
การจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  เป่นเครื่องมือที่จะช่วยให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  ได่พิจารณาอย่าง
รอบคอบให่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน  และเป่นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นน ามาตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน  และใช่ทรัพยากรการบริหารของท่องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให่เกิดประโยชน่สาธารณะ
สูงสุด 

ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไปประกอบด้วย 
 เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด่วย 
 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู่บริหารท่องถิ่น  พนักงานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นทุกระดับ  ซึ่ง
จะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งด่านความรู่  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  จะต่อง
น าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช่  รวมทั้งต่องพัฒนาก าลังคน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให่
องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  และถ่าพิจารณาในความหมายอย่างกว่าง  และอาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในท่องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท่องถิ่นด่วย   

วัสดุอุปกรณ้ หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่  ที่จะสามารถน ามาใช่ในการ
บริหารจัดการท่องถิ่นให่เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาและวัสดุอุปกรณ่ ให่มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก่าวหน่าของสังคม  โดยส่วนรวมได่อย่างเท่าทัน    และใช่วัสดุอุปกรณ่ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการเป่นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากร  ทั้งสามประการข่างต่นให่เป่นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป่นทั้งศาสตร่และศิลป่ที่ต่องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
1.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 
หลังจากท่ีได่มีการก าหนดยุทธศาสตร่การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร่   
แล่วก็จะต่องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ ซึ่งได่ก าหนดขั้นตอน
การจัดท าเป่นแนวทางให่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  น าไปด าเนินการ  7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
  1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข่าพบผู่บริหารท่องถิ่นเพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค่ความส าคัญและความจ าเป่นในการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่เพ่ือให่ผู่บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต่องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ ห่วงป่ พ.ศ. …-….ถึง …-…..
ผ่านปลัดองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นให่ผู่บริหารท่องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป่นการก าหนดทรัพยากรใน
การจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่และก าหนดปฏิทินการท างานไว่อย่างชัดเจน(ตัวอย่างการท างานในภาคผนวก) 
  2.หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ่งโครงการที่ได่รับอนุมัติให่ผู่ที่เก่ียวข่องทราบได่แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท่องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นหน่วยงานภายในขององค่กรปกครองส่วน
ท่องถิ่นและประชาคม 

 



ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนา 
  1.  ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร่การ
พัฒนา  และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร่การพัฒนา  พร่อมทั้งข่อมูลที่เกี่ยวข่อง  ป่ญหาความ
ต่องการของท่องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร่การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู่บริหารท่องถิ่น  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  
ประชาคมท่องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข่อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามป่  ใน
ครั้งแรก  ให่เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร่การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช่เป่นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่    เพ่ือเป่นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
ในแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  ต่อไป 
  แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป่) ไห่เวทีการประชุม
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร่ แนวทางการพัฒนาที่ได่คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว่  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  ในป่ต่อไปจะสามรถคัดเลือก
ยุทธศาสตร่การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช่เป่นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ก็ได่  
รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได่ 
  3.  เมื่อได่แนวทางพัฒนาแล่ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่า จะมีโครงการ /กิจกรรม 
อะไรบ่าง ที่ต่องด าเนินการ  เพ่ือให่บรรลุวัตถุประสงค่  และเป่าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา  ใช่
เป่นกรอบในการพัฒนา 
  4.  โครงการ/กิจกรรม  ที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป่นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะมีการ
ด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างยุทธศาสตร่หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาเช่นใน 
“ยุทธศาสตร่การพัฒนาด่านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได่ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค่าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ่” โดยวิธีการประชุมร่วมได่ก าหนด “โครงการพัฒนาด่านการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ่
กับ “ยุทธศาสตร่การพัฒนาด่านการท่องเที่ยว”  ซึ่งได่ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร่ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได่ก าหนด “โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร่ปราสาทเก่า” หาก
พิจารณาแล่ว จะเห็นได่ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร่การพัฒนาคนและยุทธศาสตร่กัน  แต่มีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได่  ในเชิงการเสริมสร่างรายได่  ให่แก่ประชาชน  โดยการน าผลิตภัณฑ่มาขายให่
นักท่องเที่ยวซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่แล่วจะต่องก าหนดห่วงเวลาการด าเนินงานที่สอดคล่อง 
  (2)  ให่พิจารณา  น าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล่องกับยุทธศาสตร่การพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร่การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ 
  (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือทีจ่ะบรรจุลงในแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่
ป่ ได่อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป่นการจัดล าดับโครงการไว่ เพ่ือท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ ในช่วง
ถัดไป เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให่บรรลุวัตถุประสงค่ของยุทธศาสตร่การพัฒนา อาจจะต่องใช่เวลา
ต่อเนื่อง 
 



 
นานกว่าสี่ป่  ดังนั้น  องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  จึงจ าเป่นต่องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ / 
กิจกรรม  ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด่วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว่ในช่วงสี่ ป่ของการจัดท าแผนพัฒนา
ท่องถิ่นสี่ป่ได่ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ต่องด าเนินการต่อเนื่อง 
  (4)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต่องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม  องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  จะต่องค านึงถึงสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น ทรัพยากรการบริหาร อ่ืนๆ  
ขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นการพัฒนาที่สามารถเข่ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ด าเนินการใน เรื่องนั้นๆเมื่อพิจารณาด่านต่างๆ  ดังกล่าวแล่ว  จะต่องแยกประเภทของโครงการออก  อย่าง
น่อยสามประเภท  คือ 
  โครงการที่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ  มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด่านก าลังเงิน ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ่  และความรู่ทางด่านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได่เอง 
โครงการที่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น  อุดหนุนให่หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อให่เกิด 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเนื่องจากเป่นงานที่อยู่ในอ านาจหน่าที่แต่องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค่จะด าเนินการ จึงมอบให่หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป่นเงินทุนให่ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป่นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป่นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว  
เป่นหน่วยปฏิบัติและมีหน่าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล่ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่ง
มีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล่วโดยองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน
ต่องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห้ข้อมูล 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข่อมูลที่จ าเป่นต่อการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  ซึ่งนอกจากจะต่องเก็บรวบรวมข่อมูลพื้นฐานทั่วไปแล่ว  ยัง
จะต่องวิเคราะห่ว่ายุทธศาสตร่การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต่องการข่อมูลประเภทใดเป่นพิเศษ  
ต่องการข่อมูลของห่วงเวลาใด  และจะเก็บข่อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือเป่น ข่อมูลที่จะน ามาวิเคราะห่  แนว
ทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ได่อย่างถูกต่อง  โดยในการเก็บรวบรวมข่อมูลจะต่องเก็บข่อมูล  ทั้ง 
ข่อมูลภายในองค่กรและข่อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห่  SWOT  (การวิเคราะห่จุดแข็งจุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค)  ได่ 
  2.  การวิเคราะห้ข้อมูล 
 ประกอบด่วย  4   กิจกรรมหลัก  คือ 
 1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 2.การคัดเลือกยุทธศาสตร่การพัฒนา 
 3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห่วงสี่ป่ 



โดยมีรายละเอียดในแต้ละกิจกรรม  ดังนี้ 
1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา  และน าเสนอท่ีประชุม  ซึ่ง
ประกอบด่วยคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  ประชาคมท่องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง  เพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท่องถิ่นในรอบป่ที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณ  และในเชิงคุณภาพ  (ส าหรับองค่การบริหาร
ส่วนต าบลควรจัดให่มีการประชุมประชาคมหมู่บ่านด่วย) 

การคัดเลือกยุทธศาสตร้การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบป่ที่ผ่านมาแล่วให่ที่ประชุมตามข่อ1ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร่การ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร่การพัฒนารวมทั้งสอดคล่องกับป่ญหาความต่องการของประชาคม/ชุมชนในห่วง
ระยะเวลาสี่ป่(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร่การพัฒนามาเป่นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท่องถิ่นสี่ป่ก็ได่)ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร่การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได่ก าหนดไว่ในแผนยุทธศาสตร่การพัฒนา 
แต่มีความจ าเป่นเร่งด่วนที่จะต่องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได่แต่ทั้งนี้ต่องแสดงให่เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค่ที่มีความสอดคล่องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน่การพัฒนาท่องถิ่น(และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร่การพัฒนาต่อไป) 

การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต่ยุทธศาสตร่  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล่วนแล่วแต่มีความจ าเป่นในการด าเนินการเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค่ของยุทธศาสตร่การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญ ความจ าเป่นเร่งด่วนมากน่อยแตกต่างกัน  
ที่ประชุมตามข่อ 1จะต่องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าว  ไม่ได่หมายความว่าแนวทางการพัฒนา  ที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ  จะไม่ต่องน ามา
ปฏิบัติ เพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได่รับการพิจารณาแล่วว่าต่องด าเนินการ แต่ใน
ห่วงระยะเวลาสี่ป่ของแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ นั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป่นต่องน ามาเน่นการปฏิบัติ 
วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช่วิธีการลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช่บัตรลงคะแนน  เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ  วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป่น
วิทยาศาสตร่อาจใช่วิธี  Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่งองค่กรปกครอง
ส่วนท่องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได่ตามความเหมาะสม 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ป้ 
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล่วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได่วิเคราะห่ถึงความเป่นไปได่ในทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดล าดับความส าคัญอาจใช่การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป่นหลักดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่า
มีความเป่นไปได่ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห่จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)  อีกครั้ง 
 



 
 
ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค้ของแนวทางการพัฒนา 

  1.  หลังจากได่แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ ป่แล่ว  ให่ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค่ของยุทธศาสตร่การพัฒนา  มาจัดท าเป่นวัตถุประสงค่ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา 
คัดเลือกวัตถุประสงค่จองยุทธศาสตร่การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร่การพัฒนาที่สอดคล่องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ป่โดยน าวัตถุประสงค่ดังกล่าว  มาจัดท าเป่นวัตถุประสงค่ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ป่ 
 ตัวอย้าง  วัตถุประสงค้ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
2.เพื่อส่งเสริมให่ประชาชนมีรายได่เสริม 

บางครั้งองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น อาจก าหนดวัตถุประสงค่ของแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร่การพัฒนาท่องถิ่นแล่ว  แต่อาจน ามาปรับให่ชุดเจน  และสอบสถานการณ่ในช่วงสี่ป่ 

2.  ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาด าเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือก  และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่งจะต่องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด่วย  คือ 
 (1)พิจารณากิจกรรมที่ต่องด าเนินการเพ่ือให่บรรลุวัตถุประสงค่ของแนวทางที่ก าหนดอย่างรอบคอบ  
เพ่ือให่ได่โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ่วน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม  องค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น
ด าเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรม  ที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป่น
ผู่ด าเนินการ 
 (2)  พิจารณาล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาแนวทางเดียวกัน  และระหว่าง
แนวทางการพัฒนา 
 (3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด่านกระบวนการการด าเนินการ และในด่านของผล
การด าเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในป่ต่างๆได่อย่างถูกต่องเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป่นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล่องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสี่ป่ มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด่านเป่าหมาย  ผลผลิต  งบประมาณ  ระยะเวลา  
ผู่รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน่นการศึกษารายละเอียดของที่จะด าเนินการในป่แรกของ
แผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่  เพ่ือให่สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป่  ต่อไป 
 

 
 
 



 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดท าร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่   
เค่าโครงประกอบด่วย  6  ส่วน    ดังนี้ 
 ส้วนที่ 1บทน า 
ส้วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข่อมูลพื้นฐานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
ส้วนที่ 3 ยุทธศาสตร่และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ป่ 
ส้วนที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ส้วนที่ 5 การตดิตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ไปปฏิบัติ 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่ง
ประกอบด่วยคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  ประชาคมท่องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง  เพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ และรับฟ่งความคิดเห็น  ข่อเสนอแนะ  แล่วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ให่
สมบูรณ่ต่อไป 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น  น าร่างแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ที่
ปรับปรุงแล่วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น  เสนอร่างแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ที่ผ่านการพิจารณา  ให่
ผู่บริหารท่องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท่องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท่องถิ่นระดับอ าเภอ  ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ  เพ่ือพิจารณาให่ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการ  
เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 9  ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร่การพัฒนา 
  2.  ผู่บริหารท่องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท่องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท่องถิ่น ระดับอ าเภอในกรณีที่มีการ
มอบอ านาจ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท่องถิ่น 
  3.  เมื่อสภาท่องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท่องถิ่นสี่ป่แล่ว  สภาท่องถิ่นจะส่งให่ผู่บริหาร
ท่องถิ่น  ประกาศใช่แผนพัฒนาท่อถิ่นสี่ป่และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ่งสภาท่องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท่องถิ่น  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท่องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง  รวมทั้งประกาศให่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข่องได่รับทราบโดยทั่ว
กัน 

 
 

 



 
ส้วนที ่1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของ 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค้การบริหารส้วนต าบล 

……………………………………. 
1.  สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอยางตลาด
ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอยางตลาดระยะทาง  7  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ่ ประมาณ  35  
กิโลเมตร 
1.2 เนื้อที ่องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,250  ไร่ 
1.3 ภูมิประเทศ  องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม มีภูมิประเทศเป่นที่ลุ่มสลับกับท่ีดอน พ้ืนที่มีล าห่วย
ไหลผ่านหลายสาย ส่วนมากอยู่ในเขตชลประทาน ส่วนที่ดอนเป่นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงเหมาะกับ
การปลูกพืชไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ี ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับเขต เทศบาลต าบลเขาพระนอน และ อบต.ดอนสมบูรณ่ 
ทิศตะวันออก  ติดกับเขต เทศบาลต าบลบัวบาน 
ทิศใต่   ติดกับเขต อบต.ยางตลาด 
ทิศตะวันตก  ติดกับ เทศบาลต าบลอิตื้อ และ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
1.4 จ านวนหมู้บ้านในเขตองค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม  มี  19  หมู่บ่าน  ทุกหมู่บ่านอยู่ในเขต
องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  บ่านขาม   ชื่อผู่ใหญ่บ่าน   นายสงัด ภูสิงหา 
หมู่ที่  2  บ่านหนองบัวหน่วย    " นายเฉลิม  วงษ่เชียงขวาง 
หมู่ที่  3  บ่านขาม    " นายแสงจันทร่  โทรัด 
หมู่ที่  4  บ่านหนองบัว                   " นายบุญเก่ง  ภูประวัติ 
หมู่ที่  5  บ่านโต่น               “ นายวีรชัย  สนิดกลาง 
หมู่ที่  6  บ่านโคกสี     " นายสมาน พละดร 
หมู่ที่  7  บ่านสา     " นายวิลัย  ภูมิวัตร 
หมู่ที่  8  บ่านบึงอร่าม     " นายสัมฤทธิ์  ภูงามดาว 
หมู่ที่  9  บ่านดงอัคคะ      " นายสมดี ภูนารี 
หมู่ที่  10  บ่านหนองหล่ม    " นายสุขสันต่  ภูทองทิพย่ 
หมู่ที่  11  บ่านหนองแวงฮี     " นางไมตรี  ภูจอมหิน 
หมู่ที่  12 บ่านหนองแวงฮี    " นายศรีจันทร่  นาชัยทอง 
หมู่ที่  13  บ่านหนองบัว      " นายทองค า  ภูผายาง 
หมู่ที่  14  บ่านสา      " นางวิเสิฐ   ภูคลองพลอย 
หมู่ที่  15  บ่านขาม      " นายณัฐวัตร  มาตรา 
หมู่ที่  16  บ่านหนองบัวหน่วย            ก านัน นายศาสตร่สินธ่  ภูนิลา 
หมู่ที่  17  บ่านสา     ชื่อผู่ใหญ่บ่าน นายทันใจ  ภูถ้ าแก่ว 
หมู่ที่   18  บ่านโคกสี     " นายวิเชียร  ศรีบุญล า 
หมู่ที่   19  บ่านหนองบัว    “ นายวาสนา  ภูผ่านแก่ว 



1.5ท่องที่อ่ืนในเขตองค่การบริหารส่วนต าบล 
 - ไม่มีท่องที่อ่ืนในเขตองค่การบริหารส่วนต าบล 
1.6ประชากร 
 - ประชากรทั้งสิ้น  14,717         คน 
  - แยกเป่นชาย   7,255    คน 
  - แยกเป่นหญิง   7,406    คน 
  - จ านวนครัวเรือน  3,725      ครัวเรือน 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1อาชีพ 
 - ด่านการเกษตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ อบต.คลองขาม เป่นพ้ืนที่เพาะปลูก พืชที่ประชากรนิยมปลูก 
คือ ข่าวนาป่ และข่าวนาป่ง 
  - ด่านปศุสัตว่   ประชากรนิยมเลี้ยง โค เป่ด ไก่ ปลา และกุ่ง  
 2.2หน่วยงานธุรกิจในเขตองค่การบริหารส่วนต าบล 
  - โรงส ี   20  แห่ง 
  -ป่่มน้ ามันหลอด  2  แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง 
  - ร่านค่า           110  แห่ง 
  - ร่านซ่อม  8  แห่ง 
  - ป่่มน้ ามัน  2  แห่ง 
3.  สภาพทางสังคม 
 3.1การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   8   แห่ง 
  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 2   แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   1   แห่ง 
  - ศูนย่พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ่  8   แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ่ประจ าหมู่บ่าน ทุกหมู่บ่าน 

3.2สถาบันและองค้กรทางศาสนา 
- วัด / ส านักสงฆ้  14   แห้ง 

  - มัสยิต    -    แห่ง 
  - ศาลเจ่า   -    แห่ง 
  - โบสถ่    -    แห่ง 
3.3สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาล  2  แห่ง 
  - สถานีอนามัย  -   แห่ง 
  - ศูนย่สาธารณสุข 15  แห่ง 
  - อัตราการมีและการใช่ส่วมราดน้ า      ร่อยละ   100 



 3.4ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย้สิน 
  - มีสมาชิกแจ่งข่าวอาชญากรรมในต าบล ทุกหมู่บ่าน 
4.  การบริหารโครงสร้างพื้นฐาน 
 4.1การคมนาคม 
 - มีทางหลวงแผ่นดิน12 ยางตลาด  –ขอนแก่น มีรถโดยสารขนาดใหญ่   ผ่านตลอดสายอ าเภอ      
ยางตลาด - ขอนแก่น 
 - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2110   โดยมีรถโดยสารขนาดใหญ่ผ่านตลาดสายอ าเภอยาง ตลาด - 
อ าเภอห่วยเม็ก 
 - มีถนนลาดยางของ  รพช.   ผ่านหมู่บ่านเชื่อมติดกันระยะทาง  11.5  กิโลเมตร 
 - มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ่านไปมาสะดวกบางส่วนและไม่สะดวกบางส่วน 
 - มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังในหมู่บ่านทุกหมู่บ่านแต่ยังไม่       
  เต็มพ้ืนที่ 
 -ถนนลูกรัง 126   แห่ง 
 -ถนนลาดยาง     7    แห่ง 
 -ถนนคอนกรีต  130   แห่ง 
 4.2การโทรคมนาคม 
  - ที่ท าการไปรษณีย่โทรเลข   -    แห่ง 
  - โทรศัพท่สาธารณะ   8   แห่ง  
  - โทรศัพท่มือถือเอกชนให่บริการ   -    แห่ง 
 4.3แหล้งน้ าธรรมชาติ 
  - ล าห่วย/หนอง/คลอง/บึง    15   แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ าสาธารณะ 2   แห่ง 
  -คลองชลประทาน    1  แห่ง 

4.4แหล้งน้ าที่สร้างข้ึน 
  - ประปาหมู่บ่าน  14    แห่ง 
  - ฝาย     5    แห่ง  
  - สระเก็บน้ าขนาดเล็ก 24    แห่ง 
 4.5 สะพาน 
  -จ านวนสะพานคอนกรีต     7   แห่ง 
  -จ านวนสะพานเหล็ก     3   แห่ง 
5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง 

  
 
 



5.2มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ่าน  2  รุ่น 300   คน 
  - ไทยอาสาป่องกันชาติ    1   รุ่น     6   คน 

- อาสาสมัครป่องกันภัยฝ่ายผลเรือน    4  รุ่น  234  คน 
 5.3ศูนย้สงเคราะห้ราษฎรประจ าหมู้บ้าน 

- มีทุกหมู่บ่าน (ป่จจุบันด าเนินการโดยบัณฑิตอาสาประจ าต าบลคลองขาม) ได่รับงบ 
ประมาณจากกรมประชาสงเคราะห่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 เบี้ยยังชีพ 
 -ผู่สูงอาย ุ 1,537     คน 
 -ผู่พิการ    290 คน 
 -ผู่ป่วยเอดส่    27 คน 

รายได้ขององค้การบริหารส้วนต าบล 
   - รายรับประจ าป่งบประมาณ 59    53,617,469.00  บาท  แยกเป่น 
   - รายได่ที่องค่การบริหารส่วนต าบลเก็บเอง     746,000.00   บาท  
  - รายได่ที่ส่วนราชการต่างๆเก็บให่                21,960,000.00    บาท 
   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   30,911,469.00    บาท  
  - รายได่อ่ืน          -          บาท 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่    

  1)  การรวมกลุ้มของประชาชน 

  อ านวยกลุ่มทุกประเภท -           กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
  - กลุ่มอาชีพเกษตร    19 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย่    - กลุ่ม 
  - กลุ่มอ่ืนๆ    - กลุ่ม 
2) จุดเด้นของพ้ืนที่ 
องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม มีพ้ืนที่ส่วนมากใช่ในการท านาและบางส่วนใช่ท าไร่ ท าสวน ซึ่งพ้ืนที่
บางส่วนที่ท านาอยู่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ของ อบต. คลองขาม บางส่วนเป่นที่ลุ่มมีห่วย  หนอง  คลอง  บึง 
ทุกหมู่บ่าน แต่บางแห่งไม่สามารถใช่ได่ตลอดป่ สภาพของชุมชนเป่นชุมชนที่อาศัยเป่นหมู่บ่าน มีชุมชน
พ้ืนเมืองอาศัยอยู่เรียกว่า    “ เผ่าย่อ “  มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอ่ืน เป่นวัฒนธรรมประเพณี
ที่เหนียวแน่น 
 
 

 
 
 
 



1. สภาพป้ญหาขององค้การบริหารส้วนต าบล 
 

ชื่อป้ญหา 
 

สภาพป้ญหา 
1.ป่ญหาด่านเศรษฐกิจ    
 
 
 
2.ป่ญหาทางด่านสังคม   
 
 
 
 
3.ป่ญหาด่านโครงสร่างพ้ืน      
ฐาน  
 
 
 4.ป่ญหาด่านแหล่งน้ า              
 
 
 
5.ป่ญหาด่านสาธารณสุข           
 
6.ป่ญหาด่านการเมืองการ
บริหาร                                      
 
 
7.ป่ญหาด่านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม                           
 
 
8.ป่ญหาด่านทรัพยากร       
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล่อม 

-การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนไม่เพียงพอ              
-ขาดแหล่งสนับสนุนเงินทุน                                                             
-การรวมกลุ่มทางการค่า  การผลิตยังมีน่อย   
 
-การให่บริการด่านสวัสดิการสังคมยังไม่เพียงพอ                             
-ป่ญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข่าไปในกลุ่มเยาวชนและประชาชน                                                                                                   
-การให่การสงเคราะห่แก่ประชาชนที่ด่อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง            
-การส่งเสริมกิจกรรมด่านนันทนาการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ  
 
-ถนนเพ่ือการคมนาคมขนส่งผลผลิตเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอ        
-ขาดสถานที่ในการประกอบกิจกรรมชุมชน                                     
-การบริการไฟฟ่ายังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกชุมชนในเขตต าบล    
 
-แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  การอุปโภคและการบริโภคยังไม่เพียงพอ
ต่อความต่องการของประชาชน                                                         
-แหล่งน้ าตื้นเขิน                 
 
-ประชาชนขาดความรู่ความเข่าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย            
 
-ประชาชนขาดความรู่ความเข่าใจในสิทธิและหน่าที่ของตนเอง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่                                                   
-ศูนย่พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เพียงพอ                                                        
 
-สาธารณสมบัติของวัดขาดการดูแลรักษา                                         
-ประชาชนให่ความส าคัญกับการอนุรักษ่ประเพณี  และวัฒนธรรม
ท่องถิ่นค่อนข่างน่อย                               
 
-ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล่อม                                                                                        
-ถังขยะยังไม่เพียงพอ 

 
 
 



2. ผลการด าเนินงานขององค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
2.1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
      ด าเนินการโดยให่ประชาชนมีการรวมกลุ่ม  เพื่อประกอบอาชีพตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่น  เพื่ออบรมกลุ่มอาชีพให่มีทักษะเพ่ิมข้ึน 
2.2 การด าเนินงานด้านสังคม 
      ด าเนินการโดยให่ความรู่ความเข่าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด  เนื่องจากป่ญหายาเสพติด
เป่นป่ญหาสังคมที่ต่องรีบแก่ไขโดยเร่งด่วน 
2.3 การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    การด าเนินงานในด่านนี้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป่นผลมาจากการเจริญเติบโตของ
ชุมชนท าให่ต่องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร่างพ้ืนฐานขึ้นมารองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 
2.4 การด าเนินงานด้านแหล้งน้ า 
      ด าเนินการโดยสร่างฝายน้ าล่น  ขุดลอกแหล่งน้ า  สร่างภาชนะเก็บน้ าฝน  เพื่อให่เพียงพอต่อความ
ต่องการของประชาชนในเขตต าบล 
2.5 การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
      มีการด าเนินการรณรงค่ก าจัดยุงลายเพื่อป่องกันโรคไข่เลือดออก  และให่ความรู่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
แก่ชุมชน 
2.6การด าเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 
      ด าเนินการอบรมให่ความรู่แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตลอดจนให่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท่องถิ่นโดยประชาคมหมู่บ่าน 
2.7การด าเนินงานด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ให่การสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท่องถิ่น  ตลอดจนให่เงินอุดหนุนการบูรณะซ่อมแซมสา
ธารณสมบัติของวัด 
2.8 การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   ด าเนินการโดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า  และให่ความรู่ความเข่าใจในการอนุรักษ่
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
 
 



 
 
 

ส้วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ผลการพัฒนาองค้การบริหารส้วนต าบลในป้ 2558 ที่ผ้านมา 
 ในป่งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนพัฒนาองค่การบริหารส่วนต าบลประจ าป่ องค่การบริหารส่วนต าบลได่ด าเนิน
โครงพัฒนาองค่การบริหารส่วนต าบลไว่ 6 ยุทธศาสตร่ 10 แนวทาง 195 โครงการ รวมงบประมาณดังนี้ 76,041,880.- บาท 

 

ยุทธศาสตร้ 
ป้  2558 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

           1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร  การปกครอง  และการอ านวยความยุติธรรม 
1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท่องถิ่นและสังคม
สงเคราะห่ 

8 1,510,000 

1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู่ความเข่าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท่องถิ่นและการ
พัฒนาบุคลากรให่มปีระสิทธิภาพ 

45 20,185,000 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความพร่อมทางด่านการป่องกันและบรรเทาสาธารณภยั 7 620,000 
          2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

 
16 

 
6,540,000 

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ่  วัฒนธรรมประเพณี  และวันส าคัญของชาติ 9 2,190,000 
2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ต่อต่านยาเสพตดิ 

12 3,890,000 

3.  ยุทธศาสตร้ด้านการผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  และการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอบรมสร่างจติส านึก  เฝ่าระวัง  ป่องกัน  บ าบัด  ฟ่่นฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล่อม  และปรับปรุงภูมิทัศน่ 

 

12 

 

1,423,580 

          4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกจิฐานราก  การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนไปสู้กา
พัฒนาที่ย่ังยืนและการคลัง 

4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได่แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

18 

 

3,803,300 

            5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร่าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท่า  ท่อระบาย
น้ า  ไฟฟ่าสาธารณะ  และท่าเทียบเรือ 

40 22,400,000 

             6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ่เผยแพร่ข่อมลูข่าวสารและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช่ให่ทันสมัย 

28 13,480,000 

รวม 195 76,041,880 

 
 

 



 
 
 
1.  ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าป้ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
1.1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าป่กับจ านวน/โครงการ  
และงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

สาขา/แผนงาน 

จ านวน 
โครงการ

ใน
แผนพัฒ

นา 
ประจ าป้ 

จ านวน    
โครงการ

ที่
ด าเนินก
ารจริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ

ใน
แผนพัฒนา
ประจ าป้ 

 

จ านวน
งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง 
 

ร้อยละ 

1. สาขาการพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
แผนงาน  พัฒนาการใช่ที่ดิน 
แผนงาน  สร่างและบูรณะสาธารณูปโภคและไฟฟ่า 
แผนงาน  บริการด่านประปา 

40 
- 

40 
 

39 
- 

39 
 

97.50 
- 

97.50 
 

22,400,000 
- 

22,400,000 
 

4,040,900 
- 

4,040,900 
 

18.04 
- 

18.04 
 

2. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนงาน  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได่แก่ประชาชน 
แผนงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

18 
18 
- 

9 
9 
- 

50 
50 
- 

3,803,300 
3,803,300 

- 

1,012,190 
1,012,190 

- 

26.61 
26.61 

- 
3.  สาขาการพัฒนาสังคม 
แผนงาน  ป่องกันรักษาและส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของ 
ประชาชน 
แผนงาน  ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรมในชุมชน 
แผนงาน  ส่งเสริมสวสัดิการและนนัทนาการ 

28 
- 
 

28 
- 

23 
- 
 

23 
- 

82.14 
- 
 

82.14 
- 

13,480,000 
- 
 

13,480,000 
- 

12,085,341 
- 
 

12,085,341 
- 

89.65 
- 
 

89.65 
- 

4.  สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
แผนงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงาน  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
แผนงาน  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช่และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
แผนงาน  ป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

97 
60 
37 
- 
 
- 

24 
17 
7 
- 
 
- 

47.25 
28.33 
18.92 

- 
 
- 

34,935,000 
22,315,000 
12,620,000 

- 
 
- 

2,453,900 
1,660,400 
793,500 

- 
 
- 

13.73 
7.44 
6.29 

- 
 
- 

5. สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน สร่างจติส านึกและความตระหนักในการจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่อม 
แผนงาน บ าบัดและฟ่่นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล่อม 
 

12 
12 
 
- 
 
 

6 
6 
 
- 
 

50 
50 
 
- 
 

1,423,580 
1,423,580 

 
- 

1,575,000 
1,575,000 

 
- 

110.64 
110.64 

 
- 

รวม 195 101 51.79 76,041,880 21,167,331 27.84 

 
 
 



 
 
2.  ประเมินผลของแผนพัฒนาประจ าป้ในเชิงคุณภาพ 
 2.1  สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โครงการที่ได่ด าเนินการสามารถตอบสนองต่อป่ญหาความต่องการของประชาชนได่ดีบรรลุ
วัตถุประสงค่ที่ก าหนดไว่ทุกโครงการ  ส่วนโครงการที่ไม่ได่ด าเนินการ  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

2.2  สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 โครงการที่ได่ด าเนินการสามารถตอบสนองต่อป่ญหาความต่องการของประชาชนได่ดี  บรรลุ
วัตถุประสงค่ที่ก าหนดไว่ทุกโครงการ  ส่วนโครงการที่ไม่ได่ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

2.3  สาขาการพัฒนาสังคม 
 โครงการตามแผนพัฒนาได่รับการน าไปด าเนินการเกือบทุกโครงการ  ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต่องการของประชาชนได่ดี  บรรลุตามวัตถุประสงค่ที่ตั้งไว่ 

2.4  สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 โครงการตามแผนพัฒนาได่รับการน าไปด าเนินการเป่นส่วนมาก  ซึ่งสามารถตอบสนองต่อป่ญหาและ
ความต่องการของประชาชนได่ดี  บรรลุตามวัตถุประสงค่ที่ตั้งไว่  ส่วนโครงการที่ไม่ได่ด าเนินการ  ก็เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ 

2.5  สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จ านวนโครงการตามแผนได่รับการน าไปด าเนินการเป่นส่วนมาก  แต่โครงการที่ไม่ได่ด าเนินการเป่น
โครงการที่ใช่งบประมาณมาก  และเป่นโครงการที่เป่นป่ญหาที่ประชาชนต่องการมากกว่า  สาเหตุเกิดจากการ
ขาดงบประมาณที่จะด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ 4 
วิสัยทัศน้ พันธกิจ  

และจุดหมายของการพัฒนา 

 

 
 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน้ พันธกิจ และจุดมุ้งหมายของการพัฒนา 

วิสัยทัศน้ 

คลองขามน่าอยู่  บริการเป่นเลิศ  แหล่งผลิตมันส าประหลัง    เลื่องลือหมอโบราณ 

พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
2. พัฒนา การบริการประชาชน สร่างความเท่าเทียม ให่ทุกชีวิตมีความสุข 
3. พัฒนา ด่าน อนุรักษ่วัฒนธรรมท่องถิ่น ภูมิป่ญญาชาวบ่าน 
จุดหมายและยุทธศาสตร้ 
1. เศรษฐกิจดีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม เพ่ิมผลผลิต เพิ่มรายได่ ประชาชนมีความรู่ความเข่าใจใน
การเมืองและสังคม 
2. ประชาชนเข่าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. อนุรักษ่และฟ่่นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิป่ญญาชาวบ่านของท่องถิ่นให่ยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 
 

 



 

ส้วนที่ 3 
ยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนา

ในช้วงสีป้่ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 5 

ยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนา 
1. ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคงการอ านวยความยุติธรรม 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย้และสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร   
4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศกึษา 

ยุทธศาสตร้และแนวทางการพัฒนาในช้วง 4 ป้ ขององค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคงการอ านวยความยุติธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาองค่กรและบุคลากรในท่องถิ่น  บริหารจัดการบ่านเมืองที่ดี 
2. แนวทางการรักษาความสงบภายใน 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษาภูมิป่ญญาท่องถิ่นและการน ามาใช่ประโยชน่ 
2. พัฒนาด่านสาธารณสุขและสิ่งแวดล่อม 
3. พัฒนาการสังคมสงเคราะห่ 

3.  ยุทธศาสตร้ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาการผังเมืองและบริหารจัดการที่ดิน 
2. พัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ 

4.  ยุทธศาสตร้ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนากลุ่มและเครือข่าย (Net  Work) 
2. พัฒนาจิตใจและคุณธรรม 
3. พัฒนาโครงสร่างพ้ืนฐาน  ก่อสร่างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท่า  ท่อระบายน้ า 
4. การสร่างชุมชนปลอดยาเสพติด  อาชญากรรม 

5.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให่แก่ประชาชน 
2. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 



6.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบสาระสนเทศและการกระจายข่อมูลข่าวสาร 
2. พัฒนาระบบการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาจากป้ญหา 
 สภาพป่ญหาต่างๆ ขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ซึ่งน ามาจัดหมวดหมู่ตามแผนสาขา 
แผนงานดังนี้ 
ป้ญหาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
1. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเนื่องของการจัดหาบุคลากร 
2. ขาดเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ่ที่จ าเป่นในการบรรเทาสาธารณะภัยและการบริหารกิจการของ อบต. 
3. การจัดสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความต่องการของท่องถิ่นในการแก่ไขป่ญหา 
4. สภาพการเจริญเติบโต/ป่ญหาของชุมชนสวนทางกับการจัดสรรงบประมาณ 
ป้ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ขาดท่ีสาธารณะประโยชน่ในการพัฒนาให่เป่นศูนย่การผลิตและจ าหน่ายผลิตผลในชุมชนรวมทั้ง ที่วางขาย
ของไม่มีเป่นเหตุให่ขาดการก าหนดระเบียบความเรียบร่อย   
2. พ้ืนที่ไม่เหมาะและเอ้ืออ านวยกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าใช่จ่าย สูง 
3. ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว 
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให่ผู่ผลิตไม่ต่อเนื่อง 
ป้ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
1. ป่ญหาความเสียงที่อาจเกิดโรคติดต่อ เช่น  ไข่เลือดออกจากยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ่าจากสุนัขจรจัดยังพบเห็น 
2. ป่ญหาความเสียงเรื่องการแพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและผู่ใช่แรงงาน 
3. ป่ญหาเรื่องการเอาเปรียบผู่บริโภค 
4. ป่ญหาเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป่นระเบียบเรียบร่อยของท่องถิ่น 
5. ป่ญหาเรื่องสถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข่องดด าเนินกิจกรรมโดยขาดการประสาน / ความเข็มแข็งของชุมชนไม่มี 
ป้ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนนหนทางช ารุด  เป่นหลุมบ่อ  ไม่ได่มาตรฐาน 
2. ร่องระบายน้ าอุดตัน 
3. ไฟฟ่าแสงสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึงทุกจุด 
4. ขาดอาคารที่ท าการ/สถานศึกษาของชุมชน(ศูนย่พัฒนาเด็กเล็กที่เป่นระบบ) 
5. ระบบประปาสาธารณะทั่วถึงทุกจุด 
ป้ญหาด้านแหล้งน้ า 
1. ขาดแหล่งน้ าที่ใช่ในการจัดท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
2. พ้ืนที่ไม่เหมาะสม / เอ้ืออ านวยในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร / อุปโภค  /บริโภค 

 



ป้ญหาด้านสาธารณะสุข 
1. ความไม่ต่อเนื่องในการวางแผน / ปฏิบัติอย่างจริงจังของงานสาธารณะสุข 
2. บุคคลกร / เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ 
ป้ญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
1. ป่ญหาเรื่องการรับรู่ข่าวสารทางราชการของประชาชน 
2. ป่ญหาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ป่ญหาเรื่องการประชาสัมพันธ่งานของ อบต. 
4. ป่ญหาเรื่องการจัดท าข่อมูล/ทะเบียนทรัพย่สินเพ่ือใช่ในการจัดเก็บรายได่ของ อบต. 
5. ป่ญหาเรื่องขาดวัสดุ-ครุภัณฑ่ในการปฏิบัติงาน 
6. ป่ญหาเรื่องการขาดเครื่องมือเครื่องใช่/อุปกรณ่ในการสื่อสารที่ใช่ในงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ป่ญหาเรื่องการขาดวัสดุอุปกรณ่เกี่ยวกับการจัดจราจรทางบก 
ป้ญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ขาดบุคลากรที่สามารถท างานด่านการศึกษาในชุมชน 
2. หน่วยงานที่จัดการศกึษาขาดการประสานกับองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
3. ท่องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความรู่ ความสามารถท างานด่านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ป้ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตรสร่างมลภาวะ 
2. ชุมชนขาดจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่อม 
การพัฒนาจากความต้องการ 
 จากสภาพป่ญหาดังกล่าวข่างต่นซึ่งประชาชน  ร่านค่า ส่วนราชการ  ในท่องถิ่นได่มีความต่องการที่จะ
ให่องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ด าเนินการแก่ไขป่ญหาโดยองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ได่
คัดเลือกและวิเคราะห่ข่อมูลโดยก าหนดเป่นโครงการที่จะต่องจัดท าตามป่ญหาและความต่องการดังกลุ่มป่ญหา
และสาขาการพัฒนาดังนี้ 
ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
1. จัดหาเครื่องมือในการท างานให่เพียงพอ สามารถแก่ไขป่ญหาได่ทันท่วงที 
2. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค่กร 
ความต้องการเกี่ยวกับป้ญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.จัดตั้ง/ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอาชีพของสตรีหลังฤดูการผลิต 
2. ประสานการลดหนี้สินเกษตรกร / จัดหาแหล่งเงินกู่เพ่ือการเกษตร 
3. ส่งเสริมจัดตั้งแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
4. จัดหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรให่ตรงตามความต่องการ 
ความต้องการเกี่ยวกับป้ญหาการพัฒนาสังคม 
 1. ให่จัดท าโครงการรณรงค่ก าจัดโรคพิษสุนัขบ่าในเขตองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 2. ให่จัดท าโครงการรณรงค่ก าจัดยุงลายขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 3. ให่จัดท าโครงการรณรงค่ป่องกันยาเสพติด / โรคเอดส่ขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 4. ให่จัดท าโครงการสนับสนุนคุ่มครองผู่บริโภค 



 5. ให่จัดท าโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย 
 6. ให่จัดท าโครงการจัดหารถยนต่บรรทุกขยะมูลฝอยองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 7. ให่จัดท าโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต่องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 8. ให่จัดท าโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 9. ให่จัดท าโครงการอนุรักษ่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท่องถิ่นองค่การบริหารส่วนต าบล 
 คลองขาม 
 10. ให่จัดท าโครงการก่อสร่างลานกีฬาองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ให่ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 2. ให่ซ่อมแซม/ลงหินลูกรังถนนสายต่างๆ 
 3. ให่ขยายเขตไฟฟ่าทั่วทุกจุด 
 4  จัดหาปรับปรุงที่ท้ิงขยะมูลฝอยขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขามเพ่ิมเติม 
 5. ให่ขยายเขตบริการประปา 
 6. ให่ก่อสร่างศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย่วัฒนธรรมต าบล/ห่องสมุดประชาชน 
 7. ให่ติดตั้งโทรศัพท่สาธารณะเพ่ิมเติม 
 8. จัดวารระบบท่อระบายน้ า ระบบระบายน้ าเสีย 
ความต้องการเกี่ยวกับแผนสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร   
 1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 2. โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ่งานองค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 3. โครงการอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกฯพนักงานฯลูกจ่างตามโครงการต่างๆ 
 4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย่สินขององค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ่พาหนะและขนส่ง 
 6. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 7.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ่ส านักงาน 
 8.โครงการอุดหนุนสนับสนุนกิจการจราจรทางบก 
 9.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ่เครื่องดับเพลิง 
 10.โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 11.โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห่ความถี่ 
 12.โครงการปรับปรุงอาคารโรงรถและสถานที่อยู่เวรยามป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 13.โครงการอบรมอาสาป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 1. ให่ปากท่องพร่อมปลอดภัย 
 2. ให่ก่าวไกลทางการเมือง 
 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมประชาคม 

 
 



นโยบายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ้  
 1.   การเสริมสร่างการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 2.   การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการท่องเที่ยว 
 3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด่านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
 4.การเสริมสร่างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่ 
นโยบายการพัฒนาอ าเภอยางตลาด  
 1. ส่งเสริมให่ประชาชนมีความรู่ มีงานท า และมีรายได่ในการครองชีพ 
 2. สนับสนุนผู่ประกอบการที่มาลงทุนในท่องถิ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
 3. ให่ประชาชนมีความรู่ มีงานท า รายได่เพียงพอต่อการครองชีพ 
 4. ให่การสนับสนุนผู่ประกอบการที่จะมาลงทุนในท่องถิ่น โดยเฉพาะการลงทุนด่านอุตสาหกรรม ทาง
การเกษตร 
 5.ให่มีการพัฒนาด่านแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเป่นฐานในการเป่ดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. นโยบายจัดสรรงบประมาณ “ซื้อรถดูดส่วม” เพ่ือให่บริการประชาชนโดยคิดค่าบริการ 30 บาทต่อ
ครั้ง เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนภายในต าบล 
 2. นโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเกษตรท านา -  ท าไร่ หมู่บ่านละ 200,000  บาท  โดย
ให่เกษตรบริหารงานกันเองเหมือนกองทุนหมู่บ่านเหมือนกองทุนเงินล่าน 
 3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป่นเบี้ยเลี้ยงยังชีพแก่ ผู่พิการ, สตรี, เด็ก, ผู่สูงอายุ, ผู่ด่อยโอกาส
ทางสังคมและผู่ป่วยติดเชื้อ HIV. 
 4. นโยบายพัฒนาระบบไฟฟ่า เช่น 
 -   ขยายเขตไฟฟ่าภายในหมู่บ่าน     
 -   ขยายเขตไฟฟ่าเพ่ือการเกษตรสู่ไร่ – นา 
 -  ขยายเขตไฟฟ่าส่องสว่างสาธารณะ 
 5. นโยบายส่งเสริมและอนุรักษ่ขนบธรรมเนียมประเพณี  เช่น 
 -   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 -   ประเพณีลอยกระทง 
 -   ประเพณีวันสงกรานต่ 
 -  ฮีต 12 คลอง 14 ฯลฯ 
 6. นโยบายส่งเสริมด่านกีฬาโดยจัดให่มีการแข่งขันกีฬา  
 -  ระดับชาวบ่าน, หมู่บ่าน, ต าบล, ส่งแข่งขันระดับในอ าเภอและระดับจังหวัด จัดแข่งขันกีฬาเพ่ือ
เชื่อมไมตรีของกลุ่มพ่อบ่าน, แม่บ่าน และองค่กรต่างๆ 
 7. นโยบายให่มีการประชุมผู่น าตัวแทนจากโรงเรียน  ผู่น าจากแต่ละหมู่บ่าน  และองค่กรอ่ืนๆ  
เพ่ือให่ทราบถึงบัญหาต่างๆ  และวิธีการแก่ไข ในแต่ละเดือน 
 8. นโยบายการพัฒนาโครงสร่างพ้ืนฐาน เช่น 
 -   ก่อสร่างถนนลาดยาง 
 -  ก่อสร่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร่อมท่อระบายน้ า 



 -  ก่อสร่างถนนลูกรัง 
 -   ก่อสร่างถนนเพื่อการเกษตร 
 9. นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน่ และปรับปรุงที่สาธารณะหนองคู  
 เพ่ือจัดท าเป่นตลาดการค่าชุมชนและปรับปรุงตลาดนัด  โค – กระบือ   สถานที่พักผ่อนและเป่น
แหล่งท่องเที่ยว 
 10. นโยบายด่านสาธารณะสุข 
 -   รณรงค่เพ่ือป่องกันโรคระบาด 
 -   รณรงค่ก าจัดลูกน้ ายุงลา 
 -  จัดอบรมให่ประชาชนมีความรู่เกี่ยวกับการป่องกันโรคระบาด  
 -  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
 - ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
 11. จัดตั้ง  อปพร.  ประจ าหมู่บ่านทุกหมู่บ่าน 
 12.  นโยบายด่านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่อม  เช่น 
 -   ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 -  จัดซื้อรถขนขยะ 
 -  จัดซื้อถังขยะในหมู่บ่านและที่สาธารณะ 
 -  จัดซื้อท่ีดินเพื่อทิ้งขยะและก าจัดขยะ 
 -  สนับสนุนการร่วมกันปลูกต่นไม่ตามพระราชเสาวนีย่ของคลองขามพระนางเจ่า 
 พระบรมราชินีนาถ  
 13. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนศูนย่บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 
 14. นโยบายการศึกษา 
 -   สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
 -   สนับสนุนอุปกรณ่การเรียนการสอนคอมพิวเตอร่ 
 -   สนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
 -   สนับสนุนนโยบายสร่างศาลาความรู่แก่ประชาชน 
 -  ให่การสนับสนุนโรงเรียนในเขตต าบลคลองขาม 
 15. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา 
 -   จักฝ่กอบรมพัฒนาจิตใจของประชาชน 
 -   จัดให่มีการบวชสามเณรในภาคฤดูร่อน 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 16. นโยบายพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 -   ขุดลอกล าห่วยสาธารณะที่ตื้นเขิน 
 -   ก่อสร่างฝายน้ าล่น 
 -  ขุดลอกคลองป่องกันการบุกรุกป่าสงวน 
 -  ขุดลอกลอกแหล่งน้ าของหมู่บ่าน 
  



 
 - จัดสรรงบประมาณสร่างคลองส่งน้ าโดยใช่พลังงานไฟฟ่าป่่นน้ าจากคลองจ่ายใหญ่ส่งไปตามคลองใส่
ไก่ 
 -  จัดสรรงบประมาณซื้อรถบรรทุกน้ าแจกจ่ายประชาชนภายในต าบลที่ขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช่ใน
หน่าแล่ง 
 -   นโยบายจัดสรรงบประมาณสร่างซื้อรถแม็กโค เพื่อใช่ในงานขุดลอกภายในต าบล 
 17. นโยบายพัฒนาด่านเศรษฐกิจ 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนการฝ่กอาชีพใช่แก่ 
 -   ส่งเสริมการฝ่กอบรมทัศนะศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 
 18. นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 -   ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพันธ่ข่าว 
 -   จัดซื้อพันธุ่สัตว่น้ าปล่อยลงแหล่งน้ าสาธารณะ 
 -   จัดตั้งกองทุนปุ่ยอินทรีย่และยาปราบศัตรูพืชประจ าต าบล 
 -  จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ่ไก่พ้ืนเมือง 
 19.  จัดสรรงบประมาณ  ซื้อเต่นให่หมู่บ่านละ 1 หลัง เพ่ือให่ประชาชนใช่ในงานเทศการหรืองาน
ต่างๆ  ในเขตต าบล 
 20.  นโยบายการบริหารงาน 
 - เพ่ิมบุคคลากร 
              - เพ่ิมความรู่ทางการศึกษา,ฝ่กอบรมผู่บริหาร,พนักงาน,สมาชิก,ประชาชน 
              - ขยายอาคารส านักงาน,อาคารอเนกประสงค่,อาคารฝ่กอาชีพฯลฯ 

 

 
 



 
ส้วนที่ 4 

บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้         
และ                                       

บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 

 

 
  



 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการมีส้วนร้วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสงเคราะห้ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน 

เพื่อรักษาความปลอดภัยและ
ชีวิตและทรัพย่สินของ

ประชาชน 

ประชาชนต าบลคลองขาม 50,000 50,000 50,000 50,000 อาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน 60 นาย 

มีความปลอดภัย อบต.  

คลองขาม 

2 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อจะได่ทราบถึงป่ญหาและ
ความต่องการของประชาชน 

จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที ่ 120,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน
ที่เข่าร่วมโครงการ 

ได่ทราบถึงป่ญหาและ
ความต่องการเรื่องและ
สามารถแก่ป่ญหาได่

ถูกต่อง 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการเตรยีมพร่อมเข่าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเตรียมพร่อมเข่าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ประชาชนมีความรู่
ภาษาที่ดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความพร่อม อบต. คลองขาม 

4 โครงการกาฬสินธุ่เมืองคน
ดีสุขภาพด ี

เพื่อสนับสนุนนโยบายทาง
จังหวัด 

ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
มีรายได่ดีขึ้น
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนในต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบต.คลองขาม 

5 โครงการบ าบดัทุกข่ บ ารุง
สุข 

เพื่อบ าบัดทุกข่บ ารุงสุข
ประชาชน 

ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนความ
เดือดร่อนของ

ประชาชนลดลง 

ประชาชนในต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบต.คลองขาม 

6 โครงการประกวดหมู่บ่าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุนให่องค่กรและ
ประชาชนในหมู่บ่านต าบลร่วม

สร่างความสามัคค ี

จัดประกวดหมู่บ่านพัฒนา
คลองขามดีเด่นทุกหมู่บ่าน 

190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนประชาชน
ในต าบลที่เข่าร่วม

โครงการ 

เกิดความเป่นระเบียบ
เรียบร่อยของหมู่บ่าน 

ส านักงานปลัด 

อบต. คลองขาม    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการมีส้วนร้วมของส้วนร้วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสงเคราะห้ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

7 โครงการเมืองน่าอยู่หน่า
บ่านน่ามอง 

เพื่อความสวยงามบ่านเมือง ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนใน
ต าบลที่เข่าร่วม

โครงการ 

เกิดความสวยงาม อบต.คลองขาม 

8 โครงการเลือกตั้ง นายก/
สมาชิก อบต. 

เพื่อเป่นไปตามกฎหมาย จัดการเลือกตั้ง นายก/
สมาชิก อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 นายกและสมาชิก อบต
และประชาชนท่ีมา

เลือกตั้ง 

ประชาชนมีผู่น า
ท่องถิ่น 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป่นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงานจ่างของ อบต.  400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนพนักงานจ่างของ 
อบต. 

เงินเพียงพอส าหรับ
จ่ายเป่นเงินกองทุน

ประกันสังคม 

อบต.คลองขาม 

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประชาคมเพื่อจดัท าแผน

ชุมชน 

เพื่อรับฟ่งความเห็นของ
ประชาชน 

ประชาชนต าบลคลองขาม 
ทั้ง 19 หมู่บ่าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนโครงการ                       
ที่เสนอ 

จัดท าแผนได่ตรงตาม
ความต่องการของ

ประชาชน 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการแก่ไขป่ญหาการ
ทุจริต 

เพื่อป่องกันการทุจริต อบต.คลองขาม 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนโครงการที่
โปร่งใสตรวจสอบได่ 

ลดการทุจริต อบต.คลองขาม 

12 โครงการต่อต่านการทุจริต 
(โตมาไม่โกง) 

เพื่อป่องกันการทุจริตและ
ปลูกฝ่งการต่อต่านการทุจริต 

ประชาชนต าบลคลองขาม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเยาวชนท่ีเข่า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนเติบโตขึ้นมา
เป่นคนดีของสังคม 

อบต.คลองขาม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.2 แนวทางการพัฒนาส้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัสรรเงิน
อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ใน
อ านาจหน่าที่ของ อบต. 

จัดสรรเงินอุดหนุนให่
หน่วยงานต่างๆ (อ าเภอ

,สถานีต ารวจ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 หน่วยงานต่างๆมี
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานต่างๆได่รับ
เงินอุดหนุนในการท า

กิจกรรม 

อบต. คลองขาม 

2 โครงอบรมการจัดเก็บ 
จ.ป.ฐ.และกชช.2ค
2,500 ครัวเรือน 

เพื่อส ารวจข่อมลูเบื้องต่น
เกี่ยวกับจ านวนประชากรและ

รายได่ของประชาชน 

จัดเก็บข่อมลู จ.ป.ฐ. 
และ กชช.2ค 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนข่อมูลที่ถูกต่อง
และเป่นป่จจุบัน 

มีการจัดเก็บข่อมูล 
จ.ป.ฐ.และกชช.2ค.

อย่างดีและเป่นระบบ 

 อบต.คลองขาม 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู่ประสบภยัธรรมชาต ิ

เพื่อจะได่ช่วยเหลือ
ผู่ประสบภยัธรรมชาติได่

ทันเวลา 

ช่วยเหลือผู่ประสบภัย
ธรรมชาติทุกคนท่ีได่รับ

ความเดือดร่อน 

400,000 400,000 400,000 400,000 ช่วยเหลือผู่ประสบภัย
ให่ใช่ชีวิตได่ปกต ิ

สามารถช่วยเหลือ
ผู่ประสบภยัธรรมชาติ

ได่ทันเวลา 

อบต. คลองขาม 

4 โครงการจดังานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อให่งานรัฐพิธีต่างๆมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนข่าราชการและ
ประชาชนท่ีมา

ร่วมงาน 

ได่รับงบประมาณไว่
เตรียมจัดงานรัฐพิธี

ต่างๆ 

อบต. คลองขาม 

5 โครงการศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพ/ ผู่บริหาร /

สมาชิก พนกังานส่วนต าบล/ 
ลูกจ่าง 

เพื่อศึกษาหาความรู่นอกพ้ืน
ที่มาปรับปรุงพัฒนาท่องถิ่น 

ออกศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีทักษะและแนวคดิ       
ที่ดีขึ้นเพื่อมาพัฒนา

ท่องถิ่น 

ได่รับความรู่นอกพ้ืนท่ี
ได่รับปรับปรุงท่องถิ่น 

อบต.คลองขาม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.2  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

6 โครงการจ่าย
ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

การบริการประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีเงินค่าตอบแทนผู่ที่
เข่าเวร 

ประชาชนได่รับบริการ
ที่ดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 

7 โครงการฝ่กอบรม
อาสาสมัครป่องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

-เพื่อให่ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย่สิน 

จัดฝ่กอบรมอาสาสมัคร
ป่องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

150,000 150,000 150,000 150,000 อปพร.จ านวน 60 
นาย 

ประชานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตแล

และทรัพย่สิน 

อบต.คลองขาม 

8 โครงการเงินช่วยเหลือ
บุตร 

เพื่อให่มีเงินช่วยเหลือเลี้ยงดู
บุตร 

บุตรและพนักงานส่วน
ต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

มีสวัสดิการค่าครอง
ชีพท่ีดี 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการเงินช่วยเหลือ
พยาบาล 

เพื่อให่เป่นขวัญก าลังใจใน
การท างาน 

บิดา มารดา บุตร และ
สมาชิกพนักงานส่วน

ต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล 

ได่รับสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

อบต.คลองขาม 

10 โครงการเงิน
ผลประโยชน่ตอบแทน

อื่นๆ 

เพื่อเป่นขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

พนักส่วนต าบล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีเงินพิเศษประโยชน่
ตอบแทนอ่ืนๆ 

มีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการเงินค่าเช่าบ่าน
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อลดป่ญหาความ
เดือดร่อนของพนักส่วน

ต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 มีค่าเช่าบ่าน คุณภาพชีวิตที่ด ี อบต.คลองขาม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.2  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

12 โครงการรณรงค่ป่องกัน
และลดอุบัติเหตุจาก

การจราจร 

เพื่อป่องกันและลดการ
เกิดอุบัติจากการจราจร 

-จัดประชาสัมพันธ่ให่
ความรู่แก่ประชาชนทาง

หอกระจายข่าวทุกหมู่บ่าน 
-จัดตั้งจุดตรวจ 

120,000 120,000 120,000 120,000 ลดจ านวนของ

อุบัติเหต ุ

ประชาชนรู่จักวิธี 

ป่องกันการเกิดอุบัติเหตุ

จากการจราจร 

อบต. คลองขาม 

13 ค่าตอบแทนผู่ปฏิบตัิ
ราชการอันเป่น

ประโยชน่แก่ อปท. 

เพิ่มขีดความสามารถ
พนักงาน ส่วนท่องถิ่น 

พนักงาน ส่วนองค่การ
บริหารส่วนต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีค่าตอบแทนผู่ปฏิบัติ
ราชการ 

ประสิทธิภาพงานดีขึ้น 
ขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

อบต. คลองขาม 

14 โครงการอุดหนุนท่องถิ่น
อ าเภอศูนย่ข่อมลูข่าวสาร 

มีศูนย่ข่อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ศูนย่ข่อมูลข่าวสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 มีศูนย่เก็บข่อมลู
ข่าวสารที่ทันสมัย 

มีศูนย่ข่อมูลข่าวสาร อบต.คลองขาม 

15 โครงการอุดหนุน
ปกครองอ าเภอยาง

ตลาดงานรัฐพิธีท่ีส าคญั 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีที่ส าคญั
ต่างๆ 

อ าเภอยางตลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดงานรัฐพิธี ความส านึกรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย่ 

อบต.คลองขาม 

16 โครงอุดหนุนปกครอง
อ าเภอยางตลาดแก่ไข

ป่ญหายาเสพตดิยุ
ทศาตร่ 5 รั้ว 

เพื่อแก่ไขป่ญหายาเสพติด อ าเภอยางตลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู่ตดิยาเสพติด
ลดลง 

ป่องกันป่ญหายาเสพติด อบต.คลองขาม 

17 โครงการอุดหนุน
ปกครองอ าเภอยาง

ตลาดจัดงานประสานส า
พันธ่ท่องถิ่น 

สร่างความสามัคคีให่กับ
ท่องถิ่น 

ท่องถิ่นอ าเภอยางตลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู่เข่าร่วม
แข่งขัน 

เกิดความสามัคคีให่กับ
ท่องถิ่น 

อบต.คลองขาม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.2  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการค่าธรรมเนียมรับ
วารสาร 

เพื่อรับข่อมูลข่าวสาร พนักงาน อปท. 50,000 50,000 50,000 50,000 มีวารสาร เข่าถึงข่อมูลข่าวสาร อบต.คลองขาม 

19 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย่สิน 

เพื่อบ ารุงรักษาทรัพย่สิน ทรัพย่สินของ อบต. 300,000 300,000 300,000 300,000 มีทรัพย่สินท่ีพร่อมใช่
งาน 

ประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 

20 โครงการอุดหนุนปกครอง
อ าเภอยางตลาดศูนย่เรียนรู่

ตามแนวพระราชด าร ิ

เพื่อขยายโครงการ
พระราชด าร ิ

ประชาชนอ าเภอ             
ยางตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย่เรียนรู่ตามแนว
พระราชด าร ิ

แหล่งเรียนรู่
โครงการ

พระราชด าร ิ

อบต.คลองขาม 

21 โครงการอุดหนุนปกครอง
อ าเภอยางตลาดศูนย่

รวบรวมข่อมลูจัดซื้อจดัจ่าง 

เพื่อศูนย่รวบรวมข่อมูล
จัดซื้อจัดจ่าง 

ประชาชนอ าเภอยางตลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย่จัดซื้อ/จัดจ่าง ตรวจสอบข่อมลู
จัดซื้อ/จดัจ่าง 

อบต. คลองขาม 

22 โครงการค่ารับรองบุคคล
หรือหรือคณะ 

เพื่อรับรองบุคคลหรือคณะ บุคคลหรือคณะที่มา ตรวจ
เยี่ยม 

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคคลหรือคณะ 
 

การต่อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มา

ตรวจเยีย่ม 

อบต.คลองขาม 

23 โครงการค่าเลีย้งรับรองใน
การประชุมสภาท่องถิ่น 

เพื่อเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท่องถิ่น 

รับรองสมาชิก อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 ค่าเลี้ยงรับรองสภา รับรองสมาชิก อบต. อบต.คลองขาม 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู่บริหาร /พนักงาน/ ลูกจ่าง 

เพื่อเป่นค่าใช่จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

พนักงานส่วนต าบล
เดินทางไปราชการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีค่าเดินทางไปราชการ พนักงานเดินทางไป
ราชการ 

อบต.คลองขาม 

25 โครงการอบรมสมัมนา
ผู่บริหาร /พนักงาน/ ลูกจ่าง 

เพื่อจ่ายเป่นค่าลงทะเบียน
ให่พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 มีค่าลงทะเบยีน พนักงานส่วนต าบล อบต.คลองขาม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง และการอ านวยความยุติธรรม 
1.2 แนวทางการพัฒนาส้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

26 โครงการสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ไฟฟ่า/ประปา/ไปรษณีย่ 

ระบบสาธารณูปโภค 500,000 500,000 500,000 500,000 มีค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคที่ดีขึ้น อบต.คลองขาม 

27 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
ค่าจ่างประจ า/ค่าจ่าง

ช่ัวคราว/ค่าตอบแทน ส.
อบต./ค่าครองชีพช่ัวคราว 

เพื่อจ่ายเป่นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลค่าจ่าง
ประจ า/ค่าจ่างช่ัวคราว/
ค่าตอบแทน ส.อบต. 

-พนักงานส่วนต าบล 
-ลูกจ่างประจ า 
-ลูกจ่างช่ัวคราว 

-ส.อบต. 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 พนักส่วนต าบลมี
เงินเดือนอย่าง

เพียงพอ 

-บุคลากรได่รับ
เงินเดือน ค่าจ่าง

ค่าตอบแทน 
-เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

อบต. คลองขาม 

28 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชน
ต าบลคลองขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู่ที่เข่าร่วม
กิจกรรม 

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็ก,

เยาวชนเปลี่ยนไปดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 

29 โครงการสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข่าราชการ

พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อเป่นสวัสดิการให่
ข่าราชการ พนักงานส่วน

ต าบล 

-ข่าราชการ 
-พนักงานส่วนต าบล 

-ลูกจ่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนข่าราชการที่
ได่รับ 

มีสวัสดิการไว่ใช่ อบต.คลองขาม 

 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร การปกครอง  และการอ านวยความยุติธรรม 
1.3  แนวทางการพัฒนา ส้งเสริมความพร้อมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัซื้ออุปกรณ่ใน
การรักษาความปลอดภัย 

-เพื่อใช่ในการรักษาความ
ปลอดภัยให่ประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ่ในการอยู่
เวรยาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณ่อยู่เวร ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย่สิน 

อบต.คลองขาม 

2 โครงการอบรมอาสาป่องกัน
ไฟป่า 

เพื่อป่องกันไฟป่า ป่าไม่ในเขตพื้นท่ี อบต. 
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 อาสาสมัครป่องกันไฟ ลดป่ญหาไฟป่า อบต.คลองขาม 

3 โครงการอาสาสมัครป่องกัน
ยาเสพตดิ 

ลดการระบาดของยาเสพติด ประชาชนต าบล             
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 อาสาสมัครป่องกันยา
เสพติด 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสติด 

อบต.คลองขาม 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ 

เพื่อสนับสนุนยานพาหนะ ยานพาหนะ อบต. คลอง
ขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุยานพาหนะ เพิ่มประสิทธิภาพ
ยานพาหนะ 

อบต.คลองขาม 

5 โครงการสมนาคณุชุดสาย
ตรวจป่องกันยาเสพติด 

เพื่อป่องกันยาเสพติด อปพร อบต.คลองขาม 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเงินตอบแทนสาย
ตรวจ 

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย่สิน 
อบต.คลองขาม 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ า
แรงดันสูง 

เพื่อใช่ในการสูบน้ าช่วยเหลือ 
ภัยแล่ง 

ประชาชนต าบล           
คลองขาม 

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนท่ี
ต่องการความ

ช่วยเหลือเดือดร่อน
จากภัยแล่ง 

สามารถช่วยเหลือ
และบรรเทาภัยแล่ง

ได่รวดเร็ว 

อบต.คลองขาม 

                                               

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                               
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการป่องกันและ
ควบคุมโรคไข่เลือดออก 

เพื่อให่ชุมชนปราศจาก
ไข่เลือดออก 

-ก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกวัน
ศุกร่โดยวิธีทากายภาพ,

ชีวภาพและเคมี                                                
-พ่นหมกควันเมื่อโรคระบาด 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู่ป่วย
ไข่เลือดออกลดลง 

ชุมชน/ประชาชน
ปราศจากโรค
ไข่เลือดออก 

ส่วนสาธารณสุข 
อบต.คลองขาม 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น      
หมอกควัน 

เพื่อให่ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดกิจกรรมรณรงค่ออก            
ก าลังกาย 

- - 60,000 60,000 จ านวนปริมาณยุง
ลดลง 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

ส่วนสาธารณสุข 
อบต.คลองขาม 

3 โครงการคลินิกเบาหวาน
สัญจร 

เพื่อให่ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่
ประชาชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู่ป่วย
โรคเบาหวานได่มารบั

การบริการ 

ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

ส่วนสาธารณสุข 
อบต.คลองขาม 

4 โครงการก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อให่ชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอย 

มีการด าเนินการจดัเก็บขยะ
อย่างมีระบบ 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนปริมาณขยะ
ลดลง 

ชุมชนสะอาด
ปราศจากขยะมูล

ฝอย 

อบต.คลองขาม 

5 โครงการปลูกป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ่าอยู่หัว

และพระราชิน ี

ปลูกต่นไม่ จ านวน 5,000 
ต่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป่าไม่เพิ่มขึ้น ประชาชนร่วมมือกัน
ปลูกต่นไม่ 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการก่อสร่างลานกีฬา เพื่อให่ประชาชนออกก าลังกาย ก่อสร่างลานกีฬา ต าบล             
1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีลานกีฬาเพิม่ขึ้น              
1 ลาน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

อบต.คลองขาม 

7 โครงการรณรงค่ต่อต่านยา
เสพติด 

เพื่อให่ประชาชนมีจิตส านึก
ห่างไกลสิ่งเสพตดิ 

จัดกิจกรรมรณรงค่ต่อต่าน
ยาเสพตดิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีจ านวนผู่ตดิยาเสพ
ติดลดลง 

ประชาชนมีจิตส านึก
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.คลองขาม 

8 โครงการเข่าค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให่ประชาชนมีจิตส านึก
ห่างไกลสิ่งเสพตดิ 

จัดกิจกรรมเข่าค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเยาวชนท่ีเข่า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.คลองขาม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                               
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรและแปรรูป 

เพื่อให่ประชาชนรู่คุณค่าของ
สมุนไพรไทยทุกหมู่บ่าน 

สนับสนุนให่ประชาชน
ปลูกพืชสมุนไพรไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีพืชสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนรู่คณุค่า
ของสมุนไพรไทย 

 

อบต.คลองขาม 

10 โครงการจดัซื้อรถดดูสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อให่ก าจัดสิ่งปฏิกลูให่ถูก
สุขลักษณะ 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รถดูดสิ่งปฏิกูล 1 
คัน 

ประชาชนมีระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกลูที่
ถูกสุขลักษณะ 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการจดัซื้อรถบริการ
หน่วยแพทย่ฉุกเฉิน 

เพื่อใช่ในการบริการหน่วย
แพทย่ฉุกเฉินได่ทั่วถึง 

รถบริการหน่วยแพทย่
ฉุกเฉิน 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 รถกู่ชีพ 1 คัน ประชาชนเข่าถึง
บริการแพทย่

ฉุกเฉิน 

อบต.คลองขาม 

12 โครงการสนับสนุน
สภากาชาด จังหวดักาฬสินธุ่ 

เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหติ สนับสนุนการบริจาคโลหิต 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนโลหติที่
เพียงพอของ
สภากาชาด 

จังหวัด 

ประชาชนบริจาค
โลหิตได่สะดวกขึ้น 

อบต.คลองขาม 

13 โครงการปรับปรุงบ่านเทอญ
ไท่ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู่ด่อยโอกาส 

บ่านเทอญไท่ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนบ่านเทอญ
ไท่ที่ปรับปรุง 

ประชาชน
ผู่ด่อยโอกาส 

อบต.คลองขาม 

14 โครงการสมทบกองทุน
สุขภาพแห่งชาต ิ

เพื่อสมทบงบประมาณให่
กองทุนสุขภาพ 

กองทุนสุขภพแห่งชาติ 300,000 300,000 300,000 300,000 กองทุนมี
งบประมาณ

เพิ่มขึ้น 

ความมั่นคงของ
กองทุนสุขภพ

แห่งชาติ 

อบต.คลองขาม 

15 โครงการซื้อวสัดุ
วิทยาศาสตร่การแพทย่ 

ทรายอะเบท/วัคซีนป่องกัน
โรคพิษสุนัขบ่า 

เพื่อควบคุมโรคไข่เลือดออก
และโรคพิษสุนัขบ่า 

ประชาชนชาวต าบล             
คลองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทรายอะเบท ประชาชนปลอด
จากโรค

ไข่เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ่า 

ส่วนสาธารณสุขฯ      
อบต.คลองขาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                               
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

16 โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐานของต าบล 

สาธารณสุขมูลฐานของ
ต าบล 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 สาธารณสุขมูลฐานมี
งบเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 

17 โครงการหนูน่อยฟ่นสวย เพื่อให่เด็กมีสุขภาพฟ่นท่ีดีขึ้น เด็กศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนเด็กท่ีมี
สุขภาพฟ่นด ี

เด็กมสีุขภาพฟ่นท่ีดี
ขึ้น 

อบต.คลองขาม 

18 โครงการสายใยรักสู่
ครอบครัว 

เพื่อปลูกฝ่งให่เด็กมีความรักใน
ครอบครัว 

ครอบครัวของนักเรียนใน
ต าบลคลองขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครอบครัวที่
เข่าร่วมโครงการ 

เกิดความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

อบต.คลองขาม 

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กเล็ก ศูนย่พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล

คลองขาม 

เพื่อสร่างสุขภาพที่ดีของเด็ก
เล็ก ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 

เด็กศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบาลคลอง

ขาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข่าร่วม

โครงการ 

สุขภาพของเด็ก
แข็งแรงข้ึน 

อบต.คลองขาม 

20 โครงการสนับสนุนแพทย่
ฉุกเฉิน อปท. 

เพื่อพัฒนาหน่วยแพทย่ฉุกเฉิน
ให่ทันสมัย 

หน่วยแพทย่ฉุกเฉิน 
อบต.คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู่คนใช่
บริการ 

ระบบแพทย่ฉุกเฉิน
มีความทันสมัยขึ้น 

อบต.คลองขาม 

21 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู่สูงอาย ุ

เพื่อผู่สูงอายไุด่มาเรียนรู่
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ผู่สูงอายุในต าบล      
คลองขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู่สูงอายุท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

ท าให่ผู่สูงอายุมี
ความรู่และมีกิจกรม
ท าร่วมกันท าให่ไม่

เครียด 

อบต.คลองขาม 

 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการอนุรักษ้ วัฒนธรรมประเพณี และวันส าคัญของชาติ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอดหนุนปกครอง 
อ าเภอยางตลาด วันส าคัญ

ของชาติ 

เพื่อแสดงความจงรักภักดิด์ี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย่ 

ประชาชนต าบลคลองขาม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู่เข่าร่วมรัฐพิธ ี ประชาชนมีความจง
จงรักภักดิ์ดต่ีอสถาบัน 

ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย่ 

อบต.คลองขาม 

2 โครงการปลอดเหล่าใน
งานบุญ 

เพื่อให่ประชาชนสุขภาพด ี ลดค่าใช่จ่ายในงานบุญ 20,000 20,000 20,000 20,000 มีงานบุญปลอดเหล่า ชุมชนเข่มแข็งปลด
เหล่า 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการอนุรักษ่ประเพณี
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ่วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท่องถิ่น

ให่ด ารงสืบต่อไป 

จัดงานประเพณ ี
 ฮีต 12 คลอง 14 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชนท่ีเข่า
ร่วมประเพณ ี

บุญบั้งไฟ,ลอยกระทง 

มีการสืบทอดและ
จรรโลงไว่ซึ่ง

วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม 

อบต.คลองขาม 

4 โครงการมหาดไทยใส่ใจ
ผู่สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมประเพณีเก่าและ
การขอพรรดน้ าด าหัวผู่สูงอาย ุ

ผู่สูงอายุท้ัง 19 หมู่บ่าน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู่สูงอายุท่ีเข่า
ร่วมโครงการ 

ท าให่ผู่สูงอายุมี
กิจกรรมท าร่วมกัน ท า
ให่ผู่สูงอายุมสีุขภาพ

แข็งแรง 

อบต.คลองขาม 

5 โครงการอบรมคณุธรรมะ
จริยธรรม 

เพื่อมุ่งเน่นให่เด็กและเยาวชน
มีศีลธรรมและจริยธรรมทีดี

งาม 

จัดอบรมให่ความรู่แก่เด็ก
และเยาวชนด่านศีลธรรม

และจริยธรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเยาวชนท่ีเข่า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ศีลธรรมและจรยิธรรม

ที่ดีงาม 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการเข่าวดัปฏิบตัิ
ธรรมวันพระ 

ประชาชนเข่าวัดปฏิบตัิธรรม ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 เข่าวัดปฏิบตัิธรรมวัน
พระ 

ประชาชนต าบลคลอง
ขามได่ฝ่กปฏิบตัิธรรม 

อบต.คลองขาม 

                                                                                                                                    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการอนุรักษ้ วัฒนธรรมประเพณี และวันส าคัญของชาติ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการอุดหนุนปกครอง
อ าเภอประเพณีบญุคณู

ลาน 

-เพื่ออนุรักษ่ประเพณี
ท่องถิ่น 

ประชาชนอ าเภอยางตลาด 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานบุญคณูลาน สืบสานประเพณี
ท่องถิ่น 

อบต.คลองขาม 

8 โครงการอุดหนุนปกครอง
อ าเภอยางตลาดอบรม
หนึ่งหมอ พระสงฆ่หนึ่ง

หมู่บ่าน 

เพื่อสืบทอดความเชื่อของ
ชุมชน 

ประชาชนอ าเภอยางตลาด 10,000 10,000 10,000 10,000 หมอพรามณ่ 1คน/
หมู่บ่าน 

สร่างผู่น าทางศาสนา
ในชุมชน 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการการกิจกรรมวัน
ส าคัญของศูนย่พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนอนุบาล

คลองขาม 

เพื่อให่เด็กได่ระลึกถึงวันส าคญั
ของชาติ 

เด็กศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลคลอง

ขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนนักเรียนท่ีเข่า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรยีนได่รู่ถึงวัน
ส าคัญของชาต ิ

อบต.คลองขาม 

10 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและประเพณีบญุ

คูณลาน 

เพื่อเป่นค่าใช่จ่ายในการ          
จัดงาน 

ประชาชนต าบลคลองขาม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ีเข่า
ร่วมโครงการ 

สืบสานประเพณีอันดี
งามของท่องถิ่น 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการอนุรักษ่เครื่อง
แต่งกายพื้นเมือง (เผ่าย่อ) 

เพื่ออนุรักษ่ไว่ซึ่งประเพณีงาน
การแต่งกายของชนเผ่าย่อ 

ประชาชนท่ีเป่นชนเผ่าย่อ 
ในต าบลคลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชากรที่
เป่น เผ่าย่อ 

สืบสานและด ารงไว่ซึ่ง
เผ่าพันธ่ตั้งเดิมของ

เผ่าย่อ 

อบต.คลองขาม 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.3  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมสวัสดิการและนนัทนาการแก้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนต้อต้านยาเสพติด 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกีฬาต่านยาเสพ
ติด 

-เพื่อให่เยาวชนใช่เวลาว่าง
ให่เกิดประโยชน่ 

-เพื่อส่งเสรมิการเล่นกีฬา
ให่กับเยาวชน 

จัดกิจกรรมกีฬาต าบล และ
ซื้ออุปกรณ่กีฬาให่หมู่บ่าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดแข่งขันกีฬาป่ละ 1 
ครั้ง 

เป่นการส่งเสรมิการ
เล่นกีฬาให่กับเยาวชน 

อบต. คลองขาม 

2 อุดหนุนกลุ่มเยาวชน เพื่อให่ประชาชนมีกลุ่ม
เยาวชนท่ีเข่มแข็ง 

กลุ่มเยาวชนมีความ
เข่มแข็ง 

 

190,000 190,000 190,000 190,000 กลุ่มเยาวชนมี
งบประมาณ 

ประชาชนมีกลุ่ม
เยาวชน ที่เข่มแข็ง 

อบต. คลองขาม 

3 โครงการบ าบดัฟ่่นฟูผู่ตดิ
ยาเสพตดิ 

เพื่อรักษาผู่ตดิยาเสพตดิ ผู่ติดยาเสพติด 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู่ติดยาลดลง ผู่ติดยาเสพติดได่การ
บ าบัดรักษา 

อบต. คลองขาม 

4 โครงการป่องกันโรคเอดส่ เพื่อหยุดการระบาดของโรค
เอดส่ 

ผู่ป่วยที่ติดเชื้อเอดส่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู่ป่วยเอดส่
ลดลง 

ประชาชนปลอดจาด
โรคเอดส่ 

ส่วนสาธารณสุขฯ 
อบต.คลองขาม 

5 โครงการจดักิจกรรม ร.ร. 
อนุบาลคลองขาม 

เพื่อจัดกิจกรรมใน ร.ร.อนุ
บาล           คลองขาม 

นักเรียน ร.ร. อนุบาล
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรมใน รร.
อนุบาล 

นักเรียนอนุบาลคลอง
ขามมีกิจกรรมที่ดีขึ้น 

อบต. คลองขาม 

6 โครงการสานสมัพันธ่ศูนย่
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสานสมัพันธ่ขึ้นระหว่าง
เด็ก และคร ู

เด็กศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลคลองขาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม         
ที่ท า 

แต่ละศูนย่มีการสาน
สัมพันธ่ที่ดีต่อกัน 

อบต.คลองขาม 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

3.  ยุทธศาสตร้ด้านการผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  และการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
3.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการอบรมสร้างจิตส านึก  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  บ าบัด  ฟ้้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงภูมิทัศน้ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการดูแล และป่องกัน
การตัดไม่ท าลายป่าดง

ระแนง 

ปกป่องดูแลป่าไม่ดงระแนง
ให่เป่นสมบตัิของชาติต่อไป 

ป่าดงระแนง 50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าไม่อุดมสมบูรณ่ มีป่าไม่ชุมชนให่
ประชาชนใช่ประโยชน่ 

อบต.คลองขาม 

2 โครงการปลูกป่าชุมชนและ
อนุรักษ่พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพฯ 

ปลูกป่าไม่ชุมชนเพื่อรักษา
พันธ่พืชตามแนว

พระราชด าร ิ

ป่าชุมชนตามหมู่บ่าน   
ป่าดงระแนง 

50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีป่าชุมชนที่อุดม
สมบูรณ่ 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการเกษตรปลอดสารเคม ี เพื่อลดสารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรทั้ง 19 หมู่บ่าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดการใช่สารเคม ี ผลผลติทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

อบต.คลองขาม 

4 สนับสนุนศูนย่ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เพื่อสนับสนุนศูนย่
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สนับสนุนศูนย่ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย่ถ่ายถอดมี
งบประมาณ 

ศูนย่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ได่รับการสนบัสนุน 

อบต.คลองขาม 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน่ เพื่อเป่นท่ีพักผ่อนของ 
ประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน่   1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีภูมิทัศน่ที่สวยงาม ประชาชนได่มีที่
พักผ่อน 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี เพื่อพัฒนาบทบาทสตร ี กลุ่มสตรีของต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 สตรมีีขีดขั้น
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

สตรตี าบลคลองขามมี
ความสามารถสูงขึ้น 

อบต.คลองขาม 

7 โครงการตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะ 

เพื่อตรวจสอบทีด่ิน
สาธารณะ 

การตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณมีการ
ตรวจสอบชัดเจน 

ที่ดินสาธารณะ อบต.คลองขาม 

8 โครงการไถกลบตอฟางข่าว เพื่อปรับปรุงความอดุม
สมบรณู่ของดิน 

พื้นที่ ต.คลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 เพิ่มความอุดมสมบูรณ่
ของดิน 

ดินมีความอุดม
สมบรณู่ของดิน 

อบต.คลองขาม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

3.  ยุทธศาสตร้ด้านการผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  และการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
3.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการอบรมสร้างจิตส านึก  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  บ าบัด  ฟ้้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงภูมิทัศน้ 

ที ่
 

โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน่
หนองน้ าสาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

หนองน้ าสาธารณะ 
ต าบลคลองขาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีหนองน้ าสาธารณ
มากกว่า 1 แหล่ง 

เกิดความสวยงามของ
หนองน้ าสาธารณะ 

อบต.คลองขาม 

10 โครงการก่อสร่างท่อลอด
คลองชลประทานเพื่อระบาย

น้ า 

เพื่อระบายน้ าในฤดฝูน ท่อลอดคลอง
ชลประทาน             
หมู่ 2,16 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีท่อลอดคลอง          
1 จุด 

สามารถระบายน้ าฤดู
ฝนได่ 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการขุดลอกล าห่วยไคร่ เพื่อให่น้ าไหลสะดวก ห่วยไคร่ 200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกห่วย 1 แห่ง เกษตรมีน้ าใช่เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

12 โครงการปรับปรุงคลองส่ง
น้ าชลประทานขนาดเล็ก 

เพื่อส่งน้ าให่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึงสะดวก 

คลองน้ าขนาดเล็กในเขต  
อบต.คลองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 คลองน้ า 2,000 เมตร เกษตรกรมีน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

13 ขุดลอกคลองส่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อให่เกษตรกรมีน้ าใช่
อย่างท่ัวถึง 

ขุดลอกคลองส่งน้ าขนาด
เล็ก 3 จุดในเขตพื้นท่ี

ชลประทาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 คลองน้ า 3,000 เมตร เกษตรกรมีน้ าใช่อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

14 โครงการจดัท าป่ายจราจร เพื่อให่ประชาชนมีความ
ปลอดในการเดินทาง 

ติดตั้งป่ายจราจร  5 จุด 
ในเขตพื้นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 ป่าย 30 ป่าย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

15 โครงการปรับปรุงและบ ารุง
สถานีสูบน้ าด่านไฟฟ่า 

เพื่อให่ระบบสูบน้ าด่านพลัง
ไฟฟ่าใช่งานได่ตลอดป่ 

ระบบสบูน้ าท่ีมีขีด
ความสามารถท่ีดีขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 สถาน ี ประชาชนมีน้ าใช่ในฤดู
แล่ง 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

16 โครงการแก่ไขกระแสไฟฟ่า
ขัดข่อง 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ่า
ขัดข่อง 

ซ่อมแซมแก่ไข
กระแสไฟฟ่าขัดข่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ลดการขดัข่อง
กระแสไฟฟ่า 

บริการประชาชน ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

17 โครงการปรับปรุงผังเมือง
และชุมชน 

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน 

พื้นที่ อบต.คลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 ผังเมืองป่จจุบัน มีการจัดระบบผังเมือง
ที่ทันสมัย 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู้การพัฒนาที่ย่ังยืนและการคลัง 
4.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้แก้ประชาชนและส้งเสริมการท้องเท่ียว 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเรยีนรู่ภมูิป่ญญาท่องถิ่น 

เพื่อให่ประชาชนสามารถ
ใช่ภูมิป่ญญาท่องถิ่นให่เกิด

ประโยชน่ 

จัดตั้งศูนย่การเรยีนรู่ภมูิ
ป่ญญา 

100,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ีได่
เรียนรู่ภูมิป่ญญาท่องถิ่น 

ประชาชนสามารถใช่
ภูมิป่ญญาท่องถิ่นให่

เกิดประโยชน่ 

อบต.คลองขาม 

2 โครงการบรูณาการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 

เพื่อให่ประชาชนได่มีชีวิต
ที่ดีขึ้นในการด ารงชีวิต 

ประชาชนต าบล            
คลองขาม 

100,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ีได่มี
การจัดท าเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนได่มีชีวิต
แบบยั่งยืนและมี
รายได่เพิ่มขึ้น 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการจดัซื้อพันธุ่ปลา
ปล่อยในหนองสาธารณะ 

เพื่อเพ่ิมแหล่งอาหารให่
ประชาชน 

จัดซื้อพันธุ่ปลาให่กับทุก
หมู่บ่านเพื่อเลี้ยงใน
หนองน้ าสาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปลาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีแหล่ง
อาหารธรรมชาต ิ

อบต.คลองขาม 

4 โครงการส่งเสริมหตัถกรรม
ท่องถิ่น 

เพื่อให่ชุมชนได่อนุรักษ่
หัตถกรรมท่องถิ่นไม่ให่ 

สูญหาย 

จัดท าเครื่องจักสานและ
พานบายสสีู่ขวัญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท าหัตกรรม
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนสามารถจดัท า
หัตถกรรมท่องถิ่นเพื่อ
ใช่สอยและจ าหน่าย 

อบต.คลองขาม 

5 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อให่ประชาชนได่มี
อาชีพท าและรายได่

เพิ่มขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได่
เพิ่มมากข้ึน 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการจดัฝ่กอบรมให่กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

เพื่อให่ประชาชนมีความรู่
ในการประกอบอาชีพ 

ประชาชนต าบล            
คลองขาม 

100,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู่
และทักษะในการ

ประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

อบต.คลองขาม 

7 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยง
โค,กระบือ,สุกร,ไก่,ปลา 

เพื่อสร่างรายได่ให่
ประชาชน 

ประชาชนชาว               
ต าบลคลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มโค,กระบือ,สุกร,ไก่,
ปลา มีงบประมาณ
สนับสนุนเพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีรายได่
เพิ่มขึ้น 

อบต.คลองขาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 
4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู้การพัฒนาที่ย่ังยืนและการคลัง 
4.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้แก้ประชาชนและส้งเสริมการท้องเท่ียว 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการสู่ประชาคม
อาเซียน 

รองรับการเข่าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนต าบล    
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความเข่าใจ
ภาษามากขึ้น 

ประชาชนมีความรู่
พร่อมเข่าสู่ประชาคม

อาเซียน 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการจดังบประมาณ
สนับสนุนในการสูบน้ า

ด่วยพลังงานไฟฟ่า 

สมทบค่ากระแสไฟฟ่า พื้นที่การเกษตรต าบล          
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีงบประมาณในการสูบ
น้ าท่ีเพียงพอ 

มีน้ าใช่ในการเกษตร อบต.คลองขาม 

10 โครงการปุ่ยสั่งตัด ปรับปรุงดินให่มคีวามอุดม
สมบูรณ่ 

เกษตรกรมีปุ่ยที่ตรงกับ
ความต่องการของดิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีปุ่ยที่มีคณุภาพสูงใช่ ดินมีความอุดมสมบูรณ่ขึ้น อบต.คลองขาม 

11 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ่าน 

พัฒนาและเพิ่มขดี
ความสามารถคณะกรรมการ

หมู่บ่าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ่าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กรรมการหมู่บ่านมี
งบประมาณเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขีดความสามารถ
คณะกรรมการหมู่บ่าน 

อบต.คลองขาม 

12 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อสมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้น 

ความมั่นคงของกองทุน อบต.คลองขาม 

13 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี 

เพื่อปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
ให่ทันสมัย 

ระบบแผนทีภ่าษีให่
ทันสมัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีระบบแผนท่ีภาษีที่
ทันสมัย 

การจัดเก็บภาษีที่ดีขึ้น อบต.คลองขาม 

14 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน่สร่างลึกบ่านขาม 

เพื่อให่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และรักษาอนุสรณ่สร่างลึกไว่

ให่คนรุ่นหลังได่เรียนรู่ 

ประชาชนต าบลคลอง
ขามและนักท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได่
เพิ่มขึ้นลูกหลานได่
ศึกษาเรียนรู่ความ
เป่นมาของส่างลึก 

อบต.คลองขาม 

          
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู้การพัฒนาที่ย่ังยืนและการคลัง 
4.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้แก้ประชาชนและส้งเสริมการท้องเท่ียว 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการปรับภูมิทัศน่สิม
โบราณบ่านหนองแวงฮ ี

 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ปรับภูมิทัศน่ให่สวยงาม 

ประชาชนต าบลคลองขาม
และนักท่องเที่ยว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักท่องเที่ยว มีภูมิทัศน่ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให่มา         

เยี่ยมชม 

อบต.คลองขาม 

16 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน่ หนองแวงฮี 

เพื่อให่มีภูมิทัศน่บริเวณ
หนองมีความสวยงาม 

ประชาชนต าบลคลองขาม 
และนักท่องเที่ยว 

200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักท่องเที่ยว ภูมิทัศน่ที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยวให่มา         

เยี่ยมชม 

อบต.คลองขาม 

17 โครงการเพิม่ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

เพื่อให่ประชาชนมีผลผลิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนต าบลคลองขาม 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ีเข่า
ร่วมโครงการ และ
รายได่ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได่ที่
เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ด ี

อบต.คลองขาม 

18 โครงการตรวจวิเคราะห่
ดินเพื่อลดต่นทุนการ

ผลิต 

เพื่อให่สามารถแก่ไขป่ญหา
ด่านดินได่ถูกต่อง 

ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนพื้นที่ ที่ได่รับ
การตรวจ และแก่ไข 

ประชาชนมีพื้นที่ดินท่ีดี
เหมาะแก่การเพาะปลูก 

อบต.คลองขาม 
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5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท้อระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และท้าเทียบเรือ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร่างรั้วรอบ
ส านักงาน 

เพื่อความเป่นระเบียบและ
ปลอดภัยของส านักงาน 

ที่ท าการ อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 มีรั้วท่ีปลอดภัย ส านักงานมีความ
ปลอดภัย 

อบต.คลองขาม 

2. โครงการก่อสร่างสถานท่ี
จอดรถผู่มาตดิต่อราชการ 

เพื่อให่ผู่มาตดิต่อราชการมีที่   
จอดรถ 

ที่ท าการ อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 มีที่จอดรถเพียงพอ ประชาชนมีสถานท่ีจอด
รถ 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการก่อสร่างแผงเหล็ก
กั้นล าห่วยลอดถนนบึง
อร่าม-หนอบัวหน่วย 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนท่ีสัญจร 

หมู่ 8 ,หมู่ 2, หมู่ 16 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความปลอดภัยขึ้น ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

อบต.คลองขาม 

4. โครงการลงท่อระบายน้ า
ตามจุดต่าง 

เพื่อระบายน้ าได่สะดวกขึ้น ต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการระบายน้ าที่ดีขึ้น ประชาชนได่ระบบ
ระบายน้ าทีด่ ี

อบต. คลองขาม 

5 โครงการก่อสร่างถนน 
คสล. 

เพื่อให่มีถนน คสล. ใช่เป่น
เส่นทางคมนาคมได่ตลอด

ฤดูกาล 

ถนน คสล. หมู่ 1-19 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 มีถนน คสล.เพิ่มขึ้น 
4,000 เมตร 

ประชาชนสัญจรไปมาได่
สะดวก 

ส่วนโยธาอบต. 
คลองขาม 

6 โครงการก่อสร่างเพ่ือถนน
การเกษตร 

เพื่อขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร่างถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ 1-19 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนเพ่ือการเกษตร
เพิ่มขึ้น 5 กิโลเมตร 

มีการขนถ่ายผลผลติ
ทางการเกษตร 

ส่วนโยธาอบต.ค
ลองขาม 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ่า เพื่อให่ประชาชนมีไฟฟ่าใช่   

อย่างท่ัวถึง 

ก่อสร่างขยายเขตไฟฟ่า             

หมู่ที่ 1-19 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีการขยายเขตไฟฟ่า 

เพิ่มขึ้น 3,800 เมตร 

มีกระแสไฟฟ่าใช่อย่าง

ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

อบต.คลองขาม 

8 โครงการก่อสร่างตดิตั้ง

ไฟฟ่าแสงสว่าง 

เพื่อความสะดวกในการ

เดินทาง 

ติดตั้งไฟฟ่าส่องสว่าง          

หมู่ที่ 1-19 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีจ านวนไฟฟ่าแสงสว่าง

ที่เพียงพอ 

มีกระแสไฟฟ่าใช่อย่าง

ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการก่อสร่างราง

ระบายน้ า 

เพื่อระบายน้ าได่อย่างสะดวก ก่อสร่างระบายน้ า           

หมู่ที่     1-19 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีรางระบายน้ า          

2,000 เมตร 

ระบายน้ าได่อย่าง

สะดวก 

ส่วนโยธา 

อบต.คลองขาม 
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5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท้อระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และท้าเทียบเรือ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 

จะได้รับ 

หน้วยงานที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

10 โครงการซ่อมแซมถนน

เพื่อการเกษตร 

เพื่อความสะดวกในการขน

ถ่ายผลผลติทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ที่ 1-19 

200,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนเพ่ือการเกษตร  

ยาว 5,000 เมตร 

สะดวกในการขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร 

ส่วนโยธา 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการก่อสร่างถนน

ลูกรัง 

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจร 

ก่อสร่างถนนลูกรัง               

หมู่ที่ 1-19 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีถนนลูกรัง ยาว 3,000 

เมตร 

ประชาชนสามารถ

เดินทางสะดวก 

ส่วนโยธาร 

อบต.คลองขาม 

12 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บ่าน 

เพื่อประชาชนมีน้ าประชาใน
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ 1-19 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประปามคีุณภาพมากขึ้น 
และจ านวนน้ าท่ีเพยีงพอ 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช่ 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

13 โครงการซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าชลประทาน 

เพื่อส่งน้ าทางการเกษตร ซ่อมแซมคลองส่งน้ า
ชลประทาน หมู่ที่ 1-19 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีคลองส่งน้ า 2,000 
เมตร 

คลองส่งน้ าชล-
ประทาน 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

14 โครงการก่อสร่างฝายเก็บ
กักน้ า 

เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูแล่ง 
 

ก่อสร่างฝายเก็บกักน้ า                  
หมู่ที่  12 , หมู่ที่  4 

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนฝายเก็บกังน้ า      
1 ฝาย 

ฝายเก็บกักน้ า ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

15 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 

เพิ่มแหล่งน้ าเพื่อเกษตร
เพียงพอต่อการกระท า

การเกษตรตลอดป่ 

จ านวน  19  หมู่บ่าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนบ่อบาดาล             
19 บ่อ 

มีแหล่งน้ าเพื่อการ-
เกษตรเพิ่มมากขึ้นต่อ
การท าเกษตรตลอดป่ 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

16 โครงการก่อสร่างระบบ
ประปา 

เพื่อมีน้ าสะอาดให่ชุมชนได่ ต าบลคลองขาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนระบบ ประปา         
19 จุด 

มีน้ าสะอาดใช่ ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

17 โครงการก่อสร่างท่อลอด
คลองชลประทาน (เพื่อ

ระบายน้ า) 

เพื่อระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี
การเกษตร 

หมู่ที่  11 , หมู่ที่  12 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนท่อลอดคลอง             
1 จุด 

ระบายน้ าออกจาก
พื้นที่การเกษตร 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 
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5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท้อระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ  และท าเนียบเรือ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการก่อสร่างสะพาน
เหล็กข่ามคลองชลประทาน
เพื่อการสญัจร(บรเิวณนาแม่

ใหญ่เคน) 

เพื่อสัญจรข่ามคลองได่
โดยสะดวก 

พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 
10, 11 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน สะพาน          
1แห่ง 

ประชาชนสัญจรข่าม
คลองได่โดยสะดวก

ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

19 โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย่(โซล่าเซลล่ ) 

เพื่อผลิตน้ าประปา,พลังงาน
ไฟฟ่า 

หมู่ที่ 11 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนแผงโซล่าเซลล่ สามารถลดค่าไฟฟ่า
ในหมู่บ่านได่ 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

20 โครงการปรับปรุงบ่อ
น้ าประปาหมู่บ่าน 

เพื่อให่มีน้ าประปาใช่อย่าง
พอเพียง 

หมู่ที ่1-19 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประปาท่ีได่รับ
การปรับปรุง 

มีน้ าประปาท่ีสะอาด
และเพียงพอในการ

อุปโภค 

ส่วนโยธา 
อบต.คลองขาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู่
นอกสถานท่ีศึกษาดูงาน 

เพื่อให่ชาวบ่านได่ศึกษา
แหล่งเรียนรู่นอกสถานท่ีองค่

ความรู่ชาวบ่าน 

สนับสนุนจดัศึกษาแหล่ง
เรียนรู่นอกสถานท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 ดูงาน 1 ครั้ง แหล่งเรียนรู่นอก
สถานท่ีองค่ความรู่

ชาวบ่าน 

อบต.คลองขาม 

2 โครงการจดัการระบบ
บริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน่ของประชาชนใน
ท่องถิ่น 

เพื่อให่การบริการสาธารณะ
ของประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนต าบลคลองขาม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระบบสาธารณะ
ประโยชน่เพยีงพอ 

การบริการ
สาธารณะของ
ประชาชนดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 

3 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนในโรงเรียน 

เพื่อให่นักเรียนมีอาหาร
รับประทานทุกคน 

โรงเรียนในเขต อบต. ทุก
โรงเรียน, ศูนย่พัฒนาเด็ก

เล็ก 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีอาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ 

นักเรียนมีอาหาร
รับประทานทุกคน 

อบต.คลองขาม 

4 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย่ 

เพื่อให่เด็กเล็กมีอาหาร
รับประทานทุกคน 

ศูนย่เด็กเล็กก่อนเกณฑ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

เด็กเล็กมีอาหาร
รับประทานทุกคน 

อบต.คลองขาม 

5 โครงการจดัหาอาหารเสิรม 
(นม) 

มีอาหารเสรมิ(นม) ให่
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียน 

โรงเรียนเขต อบต.คลองขาม 
อนุบาล ถึง ป.6 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีนมเพียงพอ มีอาหารเสิรม(นม) 
ให่เด็กนักเรยีน 

อบต.คลองขาม 

6 โครงการจดัซื้อโต่ะรับประ-
ทานอาหาร            
ส าหรับเด็ก 

เพื่อให่เด็กมีโต่ะรบัประทาน
อาหาร 

ซื้อโต่ะรับประทานอาหาร
ส าหรับศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก         

8 ศูนย่ 

160,000 160,000 160,000 160,000 มีโต่ะรับประทาน
อาหาร 

เด็กมีโต่ะ
รับประทานอาหาร 

อบต.คลองขาม 

7 โครงการก่อสร่างรั้งคอนกรตี
รอบศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให่นักเรียนมีความ
ปลอดภัยและครไูด่ดูแลเด็ก

อย่างท่ัวถึง 

ก่อสร่างรั้งคอนกรตีรอบศูนย่    
ดงอัคคะ หมู่ที่ 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.         
10 เมตร 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

อบต.คลองขาม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการกีฬาเด็กเล็ก เพื่อเสรมิสร่างสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดแข่งกีฬา         1 
ครั้ง 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

อบต.คลองขาม 

9 โครงการบณัฑิตน่อย เพื่อเสรมิสร่างขวัญและ
ก าลังใจแกเด็กและ

ผู่ปกครอง 

จัดท าโครงการบัณฑิตน่อย 
ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 พิธีมอบบัณฑิตน่อย เด็กเล็กมีอาหาร
รับประทานทุกคน 

อบต.คลองขาม 

10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน่  
ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให่ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิทัศน่ที่น่าอยู่สะอาด
และสวยงาม  เพื่อให่เด็ก

เล็กมสีุขภาพท่ีด ี

ปรับปรุงศูนย่พัฒนาเด็กเล็กให่
สุขลักษณะจัดท าท่ีล่างจาน-
ชาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดความสวยงาม
สนามเด็กเล็ก 

ศูนย่พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีส าหรับช าระ
ล่างศูนย่พัฒนาเด็ก
เล็กสะอาด สวยงาม 

ถูกสุขลักษณะ 

อบต.คลองขาม 

11 โครงการก่อสร่างสนามเด็ก
เล่น  ศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให่เด็กมีสนามเด็กเล่น ก่อสร่างสนามเด็กเล็กเล่นหน่า
ศูนย่อบรมเด็กก่อนเกณฑ่ 

จัดซื้ออุปกรณ่สนามเด็กเล่น 

80,000 80,000 80,000 80,000 สนามเด็กเล่น           
1 สนาม 

เด็กมีวัสดุอุปกรณ่
เรียนที่เหมาะแก่การ

เรียนรู่ 

อบต.คลองขาม 

12 โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อให่เด็กวัสดุอุปกรณ่ใน
การเรยีนการสอน 

ก่อสร่างศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก
,ศูนย่อบรมเด็กก่อนเกณฑ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดสุ านักงาน
เพียงพอ 

เด็กมีวัสดุอุปกรณ่
เรียนที่เหมาะสมแก่

การเรยีนรู่ 

อบต.คลองขาม 

13 โครงการก่อสร่างอาคาร
เรียน 

เพื่อให่นักเรียนมรอาคาร
เรียนที่เพียงพอ 

นักเรียน ร.ร.อนุบาลคลองขาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อาคารเรยีน 1หลัง อาคารเรยีนที่
ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

14 โครงการศึกษาดูงานผู่ช่วย
ครูผู่ดูแลเด็ก 

เพื่อเสรมิสร่างความคิด
สร่างสรรค่ให่กับคร ู

จัดท าโครงการศึกษาดูงาน
ผู่ช่วยครูผู่ดูแลเด็ก 

150,000 150,000 150,000 150,000 ศึกษาดูงาน            
1 ครั้ง 

มีความคิดริเริ่ม
พัฒนาตนเอง 

อบต.คลองขาม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กต าบล          
คลองขาม 

ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมวันเด็ก 1 ครั้ง เด็กในต าบลคลอง
ขามได่ร่วมกิจกรรม

วันเด็ก 

อบต.คลองขาม 

16 โครงการค่าเช่าบริการ
อินเตอร่เนต็ 

เพื่อเข่าถึงข่อมูลข่าวสาร ประชาชนต าบลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีอินเตอร่เนต็บริการ
ประชาชน 

ระบบข่อมลูข่าวสาร
ที่ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

17 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีน
การสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียน ร.ร.อนุบาล 
อบต.คลองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีสื่อการสอนเพียงพอ มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

18 โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนการศึกษา 

เพื่อจัดท าแผนการศึกษา ร.ร.อนุบาล อบต.          
คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีแผนการศึกษา แผนการศึกษาที่
ทันสัมย 

อบต.คลองขาม 

19 โครงการจดัซื้อเวชภณัฑ่ยา 
ร.ร.อนุบาล อบต.คลองขาม 

เพื่อสุขภาพนักเรียน นักเรียน ร.ร.อนุบาล 
อบต.คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีเวชภัณฑ่ยาเพียงพอ นักเรียน ร.ร.อนุบาล 
อบต.คลองขาม 

อบต.คลองขาม 

20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน
กรณีฉุกเฉิน 

เพื่อสุขภาพนักเรียน นักเรียน ร.ร.อนุบาล 
อบต.คลองขาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีพาหนะส่งผู่ป่วย นักเรียนมีคณุภาพ
การศึกษาท่ีด ี

อบต.คลองขาม 

21 โครงการซ่อมแซมทรัพย่สิน/
ครุภณัฑ่ส านักงานและ

สิ่งก่อสร่าง 

เพื่อซ่อมแซมวัสดุ/
ครุภณัฑ่ประจ าส านักงาน

เพื่อบริการประชาชน 

จัดซ่อมแซมครุภณัฑ่

ส านักงาน/สิ่งก่อสร่างของ 

อบต.คลองขาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครุภณัฑ่สามารถใช่
งานได่ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ่ประจ า
ส านักงานเพื่อบริการ
ประชาชนได่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อบต. คลองขาม 

22 โครงการจดัซื้อวัสดุงานบ่าน            
งานครัว 

เพื่อความสะอาดและเป่น
ระเบียบเรียบร่อยของงาน

บ่าน-งานครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบ่าน                      

-งานครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีวัสดุงานบ่าน งาน

ครัวใช่อย่างพอเพียง 

งานบ่าน-งานครัวมี

ความสะอาด 

อบต. คลองขาม 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

23 โครงการจดัซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อประชาสมัพันธ่กิจกรรมของ 
อบต. 

ประชาสมัพันธ่กิจกรรม

ของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดโุฆษณาที่
เพียงพอทันสมัย 

ผลงานของ อบต. อบต.คลองขาม 

24 โครงการฝ่กอบรม
คณะกรรมการหมู่บ่าน ส.

อบต.ผู่น าชุมชน 

จัดฝ่กอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บ่าน         

ส.อบต.ผู่น าชุมชน 

จัดฝ่กอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพร่อมดู

งานนอกสถานท่ี ม.1-19 

150,000 150,000 150,000 150,000 คณะกรรมการ สอบต.
ผู่น ามีความรู่เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
หมู่บ่าน ส.อบต. ผู่น า

ชุมชนสามารถ
บริหารงานชุมชนได่
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 อบต.คลองขาม      

       

25 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ่/วสัดุ

ส านักงาน 

เพื่อให่มีครุภณัฑ่/วัสดปุระจ า
ส านักงานไว่บริการประชาชนได่

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครภุัณฑ่/วัสดุ

ส านักงาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีครุภณัฑ่วสัดุ
ส านักงานท่ีเพียงพอ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ่
ประจ าส านกังานเพื่อ

บริการประชาชน 

อบต. คลองขาม 

26 โครงการจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร่ 

เพื่อเพ่ิมการบริการประชาชน วัสดุคอมพิวเตอร่ 100,000 100,000 100,000 100,000 มีคอมพิวเตอร่ใช่งาน คอมพิวเตอร่ที่
ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

27 โครงการจดัซื้ออุปกรณ่ไฟฟ่า เพื่อใช่ในการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ่า 

จัดซื้ออุปกรณ่ไฟฟ่า 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอุปกรณ่ไฟฟ่า
เพียงพอ 

มีอุปกรณ่ติดตั้ง
และซ่อมแซม

ไฟฟ่า 

อบต.คลองขาม 

28 โครงการจดัซื้อเครื่องมือช่าง เพื่อความสะดวกความปลอดภยั
ของช่าง 

จัดซื้อเครื่องมือช่าง
ไฟฟ่า/ประปา/ก่อสร่าง 

100,000 50,000 50,000 50,000 มีเครื่องมือช่างท่ี
เพียงพอ 

มีความสะดวก
และความ

ปลอดภัยของช่าง
ไฟฟ่า 

อบต.คลองขาม 

29 โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสร่าง เพื่อก่อสร่าง ปรับปรุง ส านักงาน

และสาธารณูปโภค 

วัสดุอุปกรณ่ก่อสร่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีวัสดุก่อสร่างท่ี

เพียงพอ 

ประชาชนได่รับ

บริการที่ดีขึ้น 

อบต.คลองขาม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

30 โครงการก่อสร่างปรับปรุง
อาคารที่ท าการส านักงาน

ห่องส านักงาน 

เพื่อให่พนักงานมีห่องท างานท่ี
สะดวกและมคีวามพร่อม 

ที่ท าการ อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีอาคารส านักงานท่ี

เหมาะสม 

พนักงานมีห่อง

งานท่ีดีขึ้น 

อบต. คลองขาม 

31 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ    
หล่อลื่น 

เพื่อใช่กับยานพาหนะของ
หน่วยงาน 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ          
หล่อลื่น 

600,000 600,000 600,000 600,000 มีน้ ามันล่อลื่นเพียงพอ

ต่อการใช่งาน 

เดินทางไปราชการ                     

ได่สะดวก 

อบต.คลองขาม 

32 โครงการก่อสร่างห่องสมดุ
พร่อมอุปกรณ่โรงเรียน

อนุบาลคลองขาม 

เพื่อการศึกษาหาความรู่ โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 150,000 150,000 150,000 150,000 มีห้องสมุด 1 แห้ง นักเรียนได่มีที่
ศึกษาค่นคว่า 

อบต. คลองขาม 

33 โครงการก่อสร่างรั้วรอบ
โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 

เพื่อความเป่นระเบียบของ 
โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 500,000 500,000 500,000 500,000 มีรั้ว รร.อนุบาล 
อบต.คลองขาม 

โรงเรียนมีขอบเขต
ที่เป่นมาตรฐาน 

อบต.คลองขาม 

34 โครงการก่อสร่างหอกระจาย
ข่าวภายในโรงเรียนอนุบาล

คลองขาม 

เพื่อประชาสมัพันธ่ข่าวสารทาง  
การศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 100,000 100,000 100,000 100,000 มีหอกระจายข่าว ประชาสมัพันธ่
ข่าวสารทางการ

ศึกษา 

อบต.คลองขาม 

35 โครงการจดัซื้อกล่องวีดีโอ
พร่อมอุปกรณ่ 

เพื่อใช่บันทึกภาพการจัด
กิจกรรมอันเป่นประโยชน่ 

กล่องวีดีโอ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกล่องวีดีโอ มีอุปกรณ่
บันทึกภาพท่ี

ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

36 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
กลางแจ่งโรงเรยีนอนุบาล

คลองขาม 

เพื่อเป่นสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 350,000 350,000 350,000 350,000 มีเครื่องเล่นท่ีเพียงพอ เป่นสื่อการเรียน
การสอน 

อบต.คลองขาม 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้  (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ้เผยแพร้ข้อมลูข้าวสารและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

37 โครงการก่อสร่างอาคาร
เรียนช้ันประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 

เพื่อการขยายช้ันเรยีน
ประถมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลคลองขาม 400,000 400,000 400,000 400,000 มีอาคารเรียนช้ันประถม 
1 แห่ง 

การขยายชั้นเรยีน
ประถมศึกษา 

อบต.คลองขาม 

38 โครงการติดตั้งระบบ
อินเตอร่เนต็ภายในศูนย่

พัฒนาเด็ก จ านวน 7ศูนย่ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ข่อมูลข่าวสารของศูนย่พัฒนา

เด็กเล็ก 

ระบบอินเตอร่เน็ตศูนย่
พัฒนาเด็กเล็กต าบล             

คลองขาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 อุปกรณ่อินเตอร่เน็ต มีการตดิต่อข่อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

อบต.คลองขาม 

39 โครงการติดตั้งจานดาวเทียม
เพื่อการศึกษาศูนย่พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 8 ศูนย่ 

เพื่อการรับรู่ข่าวสารของ
นักเรียน 

อุปกรณ่จานดาวเทียมศูนย่
พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000 24,000 24,000 24,000 เด็กมีการรับรู่ข่อมูล
ข่าวสารจากส่วนกลาง 

การพัฒนาของเด็ก อบต.คลองขาม 

40 โครงการผลติสื่อเพื่อหนูน่อย เพื่อให่เด็กได่เรยีนรู่จากสื่อท่ี
ทันสมัย 

โรงเรียนมีสื่อท่ีทันสมัย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสื่อการเรียนการ
สอน 

มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยขึ้น 

อบต.คลองขาม 

41 โครงการจดัซื้อรถ 6 ล่อ 
พร่อมปรับสภาพ 

เพื่อรับ-ส่งนักเรยีน และ
กิจกรรมของ อบต. 

มีรถให่บริการสาธารณะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รถ 6 ล่อ เด็กมีรถบริการไป
เรียนหนังสือ 

อบต.คลองขาม 

42 โครงการก่อสร่างอาคาร
อเนกประสงค่ กว่าง 25 X 
35 เมตร ยาว 40 เมตร 

เพื่อจัดประชุมสัมมนากิจกรรม
อันเป่นประโยชน่ 

ประชาชนต าบลคลองขาม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนประชาชนท่ีมาใช่
บริการ 

มีที่ประชุมอบรมที่
เพียงพอส าหรับ

ประชาชน 

อบต.คลองขาม 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 

ยุทธศาสตร้ 

ป้  2561 ป้  2562 ป้  2563  ป้ 2564 รวม  4  ป้ 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร้ด้านการบริหาร  การปกครอง  และ
การอ านวยความยุติธรรม 

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท่องถิ่นและสังคมสงเคราะห่ 

 

12 

 

1,300,000 

 

12 

 

1,190,000 

 

12 

 

1,190,000 

 

12 

 

1,190,000 

 

48 

 

4,870,000 

1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู่ความเข่าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมของท่องถิ่นและการพัฒนาบุคลากร

ให่มีประสิทธิภาพ 
29 28,005,000 29 28,005,000 29 28,005,000 29 28,005,000 116 112,020,000 

1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความพร่อมทางด่าน
การป่องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

6 1,050,000 6 1,050,000 6 1,050,000 6 1,050,000 24 4,200,000 

2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 

2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุขและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

21 7,804,000 21 7,804,000 21 7,864,000 21 7,864,000 84 31,216,000 

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ่  
วัฒนธรรมประเพณี  และวันส าคญัของชาติ 

11 980,000 11 980,000 11 980,000 11 980,000 44 3,920,000 

 
 
 
 

 



                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                              แผนพัฒนาสี่ป้  (พ.ศ.2561 – 2564) 
                                            องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 

 ยุทธศาสตร้ 

ป้  2561 ป้  2562 ป้  2563  ป้ 2564 รวม  4  ป้ 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนต่อต่าน

ยาเสพตดิ 
6 840,000 6 840,000 6 840,000 6 840,000 24 3,360,000 

3.  ยุทธศาสตร้ด้านการผังเมือง  สิ่งแวดล้อม  และ
การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร 

3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอบรมสร่าง
จิตส านึก  เฝ่าระวัง  ป่องกัน  บ าบัด  ฟ่่นฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล่อม  และปรับปรุงภูมิ
ทัศน่ 

 

17 

 

3,170,000 

 

17 

 

3,170,000 

 

17 

 

3,170,000 

 

17 

 

3,170,000 

 

68 

 

12,680,000 

4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนไปสู้การพัฒนาที่ย่ังยืนและ

การคลัง 

4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได่แก่
ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

18 

 

1,900,000 

 

18 

 

1,550,000 

 

18 

 

1,550,000 

 

18 

 

1,550,000 

 

72 

 

6,200,000 

 

                                                                                                                                               

 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ป้ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 

ยุทธศาสตร้ 

ป้  2561 ป้  2562 ป้  2563  ป้ 2564 รวม  4  ป้ 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

           5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร่าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท่า  ท่อระบาย

น้ า  ไฟฟ่าสาธารณะ  และท่าเทียบเรือ 

20 11,300,000 20 11,300,000 20 11,300,000 20 11,300,000 80 45,200,000 

6.  ยุทธศาสตร้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษา 

6.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ประชาสมัพันธ่เผยแพร่ข่อมูลข่าวสารและพัฒนา

เครื่องมือเครื่องใช่ให่ทันสมัย 

42 28,084,000 42 28,034,000 42 28,034,000 42 28,034,000 168 112,336,000 

รวม 182 84,433,000 182 83,823,000 182 83,883,000 182 83,883,000 728 335,902,000 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 

บทที่ 7 
บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                          

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 
เกินศักยภาพ  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 สนามกีฬาเพื่อให่ผู่สูงอายุ  
เยาวชน  ประชาชน  ออก
ก าลังกาย พื้นที่ 50 ไร่ บ่าน

สา ม.14 ต.คลองขาม 

เพื่อมีสถานท่ีให่ประชาชน
ได่ออกก าลังกาย 

เพื่อก่อสร่างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสนามกีฬาไว่ใช่ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
2.  ยุทธศาสตร้ด้านทรัพยากรมนุษย้และสังคม 
2.3  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมสวัสดิการและนนัทนาการแก้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนต้อต้านยาเสพติด 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการติดตั้งก่อง CCTV เพื่อหาข่อมูลทางกล่อง 

CCTV 

เขตชุมชนต าบล          

คลองขาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีกล่อง CCTV ไว่ใช่งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ

เฝ่าระวัง 

กรมฯ 

2 โครงการสนามกีฬาต่านยา

เสพติด 

เพื่อเป่นการรณรงต่านยา

เสพติด 

19 หมู่บ่าน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีสนามกีฬาไว่ใช่ออก

ก าลังกาย 

เยาวชนมีสถานท่ีออก

ก าลังกาย 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 

เกินศักยภาพ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

 
4.  ยุทธศาสตร้ด้านเศรษฐกิจฐานราก  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู้การพัฒนาที่ย่ังยืนและการคลัง 
4.1  แนวทางการพัฒนาส้งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้แก้ประชาชนและส้งเสริมการท้องเท่ียว 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัตั้งตลาดสด
ประจ าต าบล 

เพื่อให่ชุมชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค่าทางการ

เกษตร 

ก่อสร่างตลาดสดประจ า
ต าบล  1  จุด บ่านขาม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได่ตลาดสด 1แห่ง 
ประจ าต าบล  

ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค่าทางการ

เกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 
เกินศักยภาพ  (พ.ศ.2561-2564) 

องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 
5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท้อระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และท้าเทียบเรือ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง
ชลประทานสายใหญ่ฝ่่งขวาบ่าน
หนองแวงฮี – ต าบล(เขาพระ

นอน) (ลาดยาง) 

เพื่อสัญจรไปมาสะดวก ปรับปรุงถนนสายคลอง
ชลประทานสายใหญ่ 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ได่ถนนไว่สัญจรไป

มาทั้ง 2 ต าบล 

ประชาชนผู่สญัจร

ไปมาสะดวก 

ทางหลวงชนบท

อบจ.กาฬสินธุ่ 

2 โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง
ชลประทานสายใหญ่ฝ่่งขวาบ่าน

โคกสี (ลาดยาง) 

เพื่อสัญจรไปมาสะดวก ปรับปรุงถนนสายคลอง
ชลประทานสายใหญ่ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได่ถนนไว่สัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชนผู่สญัจร
ไปมาสะดวก 

ทางหลวงชนบท
อบจ.กาฬสินธุ่ 

3 ถนน คสล.ระหว่าง ม.9 เชื่อม
บ่านหนองบัวหน่วย ม.2 

ระยะทาง 6 กม. 

เพื่อสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร่างถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก เชื่อม
ระหว่างหมู่บ่าน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได่ถนนไว่สัญจรไป
มาสะดวก 

ประชาชนผู่สญัจร                
ไปมาสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

4 โครงการก่อสร่างระบบประปา
ภูมิภาค 

เพื่อให่ประชาชนน้ า
อุปโภค/บริโภค 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค/
บริโภค 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ได่ระบบประปา 1 
แห่งไว่ใช่ 

ประชาชนมีน้ าใช่ 
ตลอดป่ 

บริษัทเอกชน 

5 ถนน คสล. เพื่อการเกษตรห่วย
ปลาหลด จากบ่านสา ม. 14 ต.

คลองขาม  ถึง ต.อิตื้อ 

เพื่อให่มีถนน คสล. ที่ดี
ใช่เป่นเส่นทางคมนาคม

ทุกฤดูกาล 

เพื่อก่อสร่างถนน คสล. 
เพื่อการเกษตร และ
สัญจรไปมา ระหว่าง

ต าบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

1 เส่น 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการเกษตร
และสญัจรไปมา

สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

6 ถนน คสล. เพื่อการเกษตรห่วย
ปลาหลด จากบ่านสา            

ม. 14 ต.คลองขาม  ถึง                   
ต.หัวนาค า 

เพื่อให่มีถนน คสล. ที่ดี
ใช่เป่นเส่นทางคมนาคม

ทุกฤดูกาล 

เพื่อก่อสร่างถนน คสล. 
เพื่อการเกษตร และ
สัญจรไปมา ระหว่าง

ต าบล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น   

1 เส่น 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการเกษตร
และสญัจรไปมา

สะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ่ 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 

เกินศักยภาพ  (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท้อระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และท้าเทียบเรือ 

 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 ถนน คสล. เพื่อการเกษตร 
บ่านฮ่องฮี ม.13,14 ต.ยาง
ตลาด ถึง บ่านหนองบัว
หน่วย ม.16 ต.คลองขาม 

ระยะทาง 2,500 ม. 

เพื่อให่มีถนน คสล. ที่
ดีใช่เป่นเส่นทาง

คมนาคมทุกฤดูกาล 

เพื่อก่อสร่างถนน คสล. เพื่อ
การเกษตร และสัญจรไปมา 

ระหว่างต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนน คสล.เพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น  

1 เส่น 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การเกษตรและสัญจร

ไปมาสะดวก 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

8 โครงการก่อสร่าง
ถนนลาดยาง คลองขาม 

หมู่ 9 เชื่อมหัวนาค า หมู่ 7 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนลาดยาง คลองขาม หมู่ 
9 เชื่อมหัวนาค าหมู่ 7 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนลาดยางไว่
ใช่สัญจรเพิม่ขึ้น           

1 เส่น 

ประชาชนคมนาคมที่
สะดวก 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

9 โครงการก่อสร่างสะพาน
ข่ามคลองชลประทาน 

เพื่อการสญัจรสะดวก สะพานข่ามคลอง
ชลประทาน หมู่ 15 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสะพานข่าม
คลองเพิ่มขึ้น          

1 แห่ง 

ประชาชนผู่สญัจรไป
มาสะดวก 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

10 โครงการโรงงานก าจัดขยะ เพื่อก าจัดขยะที่เกดิ
จากชุมชน 

ต าบลคลองขาม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีโรงก าจัดขยะ               
1 แห่ง 

ชุมชนปลอดขยะ อบจ. กาฬสินธุ่ 

11 โครงการก่อสร่างถนนลูก
กรังเพื่อการเกษตร คลอง
ขามหมู่ 17 เชื่อม อิตื้อ 
หมู่ 2 

เพื่อให่ประชาชน
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรได่
สะดวก 

ถนนลูกกรังเพื่อการเกษตร 
คลองขามหมู่ 17 เชื่อมอิตื้อ 
หมู่ 2 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนนไว่ใช่ในการ
สัญจรเพื่อ

การเกษตร 1 เส่น 

ประชาชนล าเลียง
ผลผลติทางการเกษตร

ได่สะดวก 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 

เกินศักยภาพ  (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท้อระบายน้ า  ไฟฟ้าสาธารณะ  และท้าเทียบเรือ 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

12 โครงการก่อสร่าง ถนน 
คสล.บ่านขาม หมู่ 1 ถึง 

บ่านยางน่อย เทศบาลยาง
ตลาด 

เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกทั้ง 2 ต าบล 

ถนน คสล.บ่านขาม หมู่ 
1 ถึง บ่านยางน่อย 
เทศบาลยางตลาด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีถนน คสล.ไว่ใช่ใน
การสญัจรไปมา
สะดวก 1 เส่น 

ประชาชนผู่สญัจร
ไปมาสะดวก 

อบจ. 
กาฬสินธุ่ 

13 โครงการก่อสร่าง ถนน 
คสล. บ่านโต่น หมู่ที่ 5 ต.
คลองขาม อ.ยางตลาด 

เชื่อม บ่านยางน่อย หมู่ที่ 
6 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด 

เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและปลอดภยัของ
ประชาชนท้ัง 2 ต าบล 

ถนน คสล. 1 เส่น 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนประชาชนท่ี
สัญจรไปมาระหว่าง 

2 ต าบล 

จ านวนประชาชน
ที่สัญจรไปมา

ระหว่าง 2 ต าบล 

อบจ. 
กาฬสินธุ่ 

14 โครงการก่อสร่าง ถนน 
คสล. บ่านโคกสี หมู่ที่ 6 
ต.คลองขาม อ.ยางตลาด 
เชื่อม บ่านค่อ หมู่ที่ 3 ต.
ยางตลาด อ.ยางตลาด 

เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและปลอดภยัของ
ประชาชนท้ัง 2 ต าบล 

ถนน คสล. 1 เส่น 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนประชาชนท่ี
สัญจรไปมาระหว่าง 

2 ต าบล 

จ านวนประชาชน
ที่สัญจรไปมา

ระหว่าง 2 ต าบล 

อบจ. 
กาฬสินธุ่ 

15 โครงการก่อสร่าง ถนน 
คสล. บ่านดงอัคคะ หมู่ที่ 

9 ต.คลองขาม อ.ยาง
ตลาด เชื่อม บ่านโพนสิม 
หมู่ที่ 14 ต.หัวนาค า อ.

ยางตลาด 

เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวกและปลอดภยัของ
ประชาชนท้ัง 2 ต าบล 

ถนน คสล. 1 เส่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนประชาชนท่ี
สัญจรไปมาระหว่าง 

2 ต าบล 

จ านวนประชาชน
ที่สัญจรไปมา

ระหว่าง 2 ต าบล 

อบจ. 
กาฬสินธุ่ 
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ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร่างโรง
ผลิตน้ าประปา 

ประให่ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 15 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ไว่ใช่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

2 โครงการก่อสร่างโรง
ผลิตน้ าประปา 

ประให่ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 19 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ไว่ใช่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

3 โครงการก่อสร่างโรง
ผลิตน้ าประปา 

ประให่ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 12 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ไว่ใช่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

4 โครงการก่อสร่างโรง
ผลิตน้ าประปา 

ประให่ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 6 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ไว่ใช่ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช่ 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

5 โครงการก่อสร่าง
ระบบประปาขนาด

ใหญ่ 

เพื่อให่ประชาชน  หมู่ 7, 
9, 14, 17  มีน้ าประปา

ใช่ตลอดป่ 

ประชาชน  หมู่ 7, 9, 14, 
17  ,11 ,12,19,6 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ไว่ใช่ 1 แห่ง ภายใน

ต าบล 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 

อบจ. กาฬสินธุ่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป้ 

เกินศักยภาพ (พ.ศ.2561-2564) 
องค้การบริหารส้วนต าบลคลองขาม 

5.  ยุทธศาสตร้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด                   
(KPI) 

ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขุดลอกหนองน้ า 
(หนองบัว) 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในการ
อุปโภคบรโิภค 

บ่านหนองบัว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมเก็บน้ าได่มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

2 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติที่ตื้น

เขิน 

-เพื่อให่หนองน้ าไม่ตื้น
เขิน 

-เพื่อใช่ในการเกษตร 

ขุดลอกหนองน้ า ทุก

หมู่บ่าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมเก็บน้ าได่มากขึ้น 

หนองน้ าไม่ตื้นเขินมี
น้ าเพียงพอต่อ

การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

3 ขุดลอกหนองแวงเพื่อ
การเกษตร ประมาณ 
20 ไร่  บ่านสา ม.7            

ต.คลองขาม 

เพื่อมีน้ าใช่ในการเกษตร  
อย่างท่ัวถึง 

เพื่อขุดลอกหนองแวงให่
กว่างและลึกกว่าเดิม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมและเก็บน้ าได่มาก

ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช่ใน
การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

4 ขุดลอกหนองบึงบ่าน 
ดงอัคคะ ม.9  ต.คลอง

ขาม 

เพื่อมีน้ าใช่ในการเกษตร  
อย่างท่ัวถึง 

เพื่อขุดลอกหนองแวงให่
กว่างและลึกกว่าเดิม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมและเก็บน้ าได่มาก

ขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช่
เพื่อการเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

5 โครงการขุดลอกหนอง
เม็ก 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในฤดู
แล่ง 

ประชาชนหมู่ที่ 1,3,15 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมและเก็บน้ าได่มาก

ขึ้น 

เพื่อให่ประชาชนมี
น้ าใช่ในฤดูแล่ง 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

6 โครงการขุดลอกหนอง
ไคร่นุ่น 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในฤดู
แล่ง 

ประชาชนหมู่ที่ 1,3,15 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาดลึก
กว่าเดิมและเก็บน้ าได่มาก

ขึ้น 

เพื่อให่ประชาชนมี
น้ าใช่ในฤดูแล่ง 

อบจ.กาฬสินธุ่ 
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5.3  แนวทางการพัฒนาก้อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  และการพัฒนาแหล้งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค  และการเกษตร 

ที ่ โครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค้ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

7 โครงการขุดลอกคลอง
เชื่อมหนองเม็ก-หนองไคร่

นุ่น 

เพื่อระบายน้ าจาก
หนองเม็ก-หนองไคร่

นุ่น 

ประชาชนหมู่ที่ 
1,3,15 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ได่หนองน้ าท่ีมีขนาด
ลึกกว่าเดมิและเก็บ

น้ าได่มากข้ึน 

เพื่อให่ประชาชนมีน้ า
ใช่ในฤดูแล่ง 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

8 ขุดลอกหนองน้ าเพื่อท า
เป่นอ่างเก็บน้ า หนองไค่
นุ่น และหนองเม็ก อยู่
ระหว่างบ่านขาม ม. 
1,3,15 ต.คลองขาม 

เพื่อมีน้ าใช่ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

เพื่อขุดลอกหนอง
แวงให่กว่างและ

ลึกกว่าเดมิ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อ่างเก็บน้ า 1 แหล่ง ประชาชนมีน้ าใช่เพื่อ
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

9 คลองส่งน้ าด่วยพลังไฟฟ่า
บึงอร่าม ต.คลองขาม 

เพื่อมีน้ าใช่ใน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

พื้นที่การเกษตร             
ต.คลองขาม 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนผู่ใช่น้ าและ
การส่งน้ าท่ีทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ าใช่เพื่อ
การเกษตร 

ชลประทาน 

10 โครงการสูบน้ าจากคลอง
เพื่อการเกษตร 

เพื่อมีน้ าใช่ใน
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผู่ใช่น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ าใช่ใน
การเกษตร 

ชลประทาน 

11 โครงการชลประทาน
ระบบท่อ 

เพื่อส่งน้ าให่เกษตร ท่อสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีระบบท่อท่ีสามารถ
ได่ไกล 

สามารถส่งน้ าให่
ประชาชนท า
การเกษตร 

ชลประทาน 

12 โครงการก่อสร่างฝายน้ า
ล่นสายหนองสองห่อง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว่ใช่ใน
ฤดูแล่ง 

พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่  13 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายน้ า 1 ฝาย ประชาชนมีน้ าไว่ใช่ใน
ฤดูแล่ง 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

13 โครงการขุดลอกหนองบัว เพื่อเก็บกักน้ าไว่ใช่ท า
ประปาหมู่บ่าน 

หมู่ที่  13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองน้ า 1 แหล่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
กินใช่ผลิตประปา 

อบจ.กาฬสินธุ่ 

14 โครงการขุดลอกซ่อมแซม
คลองส่งน้ าหนองอุ่มเม่า 

เพื่อให่ประชาชนมีน้ า
ใช่ในการเกษตร 

หนองอุ่มเม่า  หมู่
ที่  18 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกคลอง 1,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ าใช่เพื่อ
การเกษตร 

อบจ.กาฬสินธุ่ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว้า 
จะได้รับ 

หน้วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

15 โครงก่อสร่างฝายกั้น
ล าห่วยเม็ก 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในฤดูแล่ง ประชาชน หมู่ที่ 2,16 มีน้ า
ไว่ใช่ท าการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝาย 1 ฝาย ประชาชนมีน้ าใช่ใน
ฤดูแล่ง 

อบจ.
กาฬสินธุ่ 

16 โครงการขุดลอก
หนองคู 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในฤดูแล่ง ประชาชนหมู่ที่ 7,14,17 
มีน้ าไว่ใช่ท าการเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนการกักเก็บ
น้ าท่ีมีปริมาณ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว่ใช่
ในฤดูแล่ง 

อบจ.
กาฬสินธุ่ 

17 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน่หนองแวงฮ ี

เพื่อความสวยงามและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หนองสาธารณะหนองแวงฮ ี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเข่า

มาเยี่ยมชม 

เกิดการสร่างรายได่ อบจ.
กาฬสินธุ่ 

18 โครงการก่อสร่าง
สะพานข่ามคลอง

ชลประทาน 

เพื่อให่ประชาชนสัญจรได่
สะดวก 

ก่อสร่างสะพานเหล็กข่าม
คลองชลประทาน                 
หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 15 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีใช่
เส่นทางในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
ไปมาสะดวก 

อบจ.
กาฬสินธุ่ 

19 โครงการขุดลอก
หนองขนุน 

เพื่อเก็บน้ าไว่ใช่ในฤดูแล่ง ประชาชนหมู่ที่ 10 
มีน้ าไว่ใช่ท าการเกษตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนการกักเก็บ
น้ าท่ีมีปริมาณ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว่ใช่
ในฤดูแล่ง 

อบจ.
กาฬสินธุ่ 

20 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน่หนองหล่ม 

เพื่อความสวยงามและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หนองสาธารณะหนองหล่ม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเข่า

มาเยี่ยมชม 

เกิดการสร่างรายได่ อบจ.
กาฬสินธุ่ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่  5  

การน าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัตแิละ
การตดิตามประเมนิผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าแผนยุทศาสตร้การพัฒนาท้องถิ่นไปสู้การปฏิบัติและประเมิน 

 แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร่ขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
 ค าชี้แจง แบบที่ 1 เป่นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร่ขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น โดยจะท าการ
 ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นได่ประกาศใช่แผนยุทธศาสตร่แล่ว 
 ชื่อองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น........................องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม..................................... 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่1 คณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นและประชาคมท่องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทศาสตร่การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2การจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น   
7.มีการรวบรวมและป่ญหาส าคัญของท่องถิ่นมาจัดฐานข่อมูล   
8.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนเข่ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห่ศักยภาพท่องถิ่น(SWOT)เพ่ือประเมินสถานการณ่การพัฒนาท่องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน่และภารกิจหลักการพัฒนาท่องถิ่นที่สอดคล่องกับศักยภาพ
ท่องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน่และภารกิจหลักการพัฒนาท่องถิ่นที่สอดคล่องกับยุทศาสตร่
จังหวัด  

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป่าหมายการพัฒนาท่องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทศาสตร่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทศาสตร่ที่สอดคล่องกับยุทศาสตร่จังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช่แผนยุทศาสตร่การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทศาสตร่   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทศาสตร่   

 
 
 
 



  แบบท่ี 3/3แบบประเมินความพึงพอใจต้อผลการด าเนินงานขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 ค าชี้แจง แบบที่ 3/3เป่นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น ท่องถิ่น
 ในแต่ล่ะยุทศาสตร่ โดยก าหนดให่มีการเก็บข่อมูลป่ละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดป่งบประมาณ 
  ......................................................................................................................... ............................................... 
 ส้วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
 2.อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ป่  (2) 20-30 ป่   (3) 31- 40 ป่ 
   (4) 41-50 ป่  (5) 51-60 ป่   (6) มากกว่า 60 ป่ 
 3.การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ 
 4.อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค่าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (4) รับจ่าง  (5) นักเรียน นักศึกษา  (6) เกษตรกร 
   (7) อ่ืนๆ(ระบุ)...................................................................................................................  
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
 บ่านเมืองที่ดีโดยให่คะแนนเต็ม 10 ท่านจะได่คะแนนองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน                    
(10 คะแนน ) 

1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 

 
 



  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
 ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป่นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
 ยุทธศาสตร่ขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่นภายใต่แผนยุทศาสตร่ 4 ป่ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
 การด าเนินงานทุกๆ3เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่1 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 ส้วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น................องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม.................................... 
 2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
  (1)ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
  (3)ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 ส้วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ป้ 
 3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ป่ 

ยุทธศาสตร้ ป้ที่ 1  2559 ป้ที่ 2  2560 ป้ที่ 3  2561 ป้ที่ 4 2562 รวม 
 จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 
1.ด่านการบรหิาร 
การปกครอง
ความมั่นคง การ
อ านวยความ
ยุติธรรม 

          

2.ด่านทรัพยากร
มนุษย่และ
สิ่งแวดล่อม 

          

3.ด่านผังเมือง
และการใช่ที่ดิน
เพื่อการเกษตร 

          

4.ด่านการสร่าง
ความเข่มแข็งของ
ชุมชนและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

          

5. ด่านเศรษฐกิจ
รากฐาน 

          

6. ด่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

          

รวม           

  
 
 



4.จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร้การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร้ ป้ที่ 1  2559 ป้ที่ 2  2560 ป้ที่ 3  2561 ป้ที่ 4 2562 รวม 

 จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1.ด่านการ
บริหาร การ
ปกครองความ
มั่นคง การ
อ านวยความ
ยุติธรรม 

          

2.ด่านทรัพยากร
มนุษย่และ
สิ่งแวดล่อม 

          

3.ด่านผังเมือง
และการใช่ที่ดิน
เพื่อการเกษตร 

          

4.ด่านการสร่าง
ความเข่มแข็ง
ของชุมชนและ
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

          

5. ด่านเศรษฐกิจ
รากฐาน 

          

6. ด่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

          

รวม           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 2558 
ยุทธศาสตร้ จ านวนโครงการที่

เสร็จ 
จ านวนโครงการที ่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ยังไม่ได่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการทีม่ี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

 จ านวน ร่อยละ จ านวน ร่อยละ จ านวน ร่อยละ จ านวน ร่อยละ จ านวน ร่อยละ จ านวน ร่อยละ 
1.ด่านการบรหิาร 
การปกครองความ
มั่นคง การอ านวย

ความยุติธรรม 

            

2.ด่านทรัพยากร
มนุษย่และ
สิ่งแวดล่อม 

            

3.ด่านผังเมืองและ
การใช่ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 

            

4.ด่านการสร่าง
ความเข่มแข็งของ
ชุมชนและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

            

5. ด่านเศรษฐกิจ
รากฐาน 

            

6. ด่านเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

            

รวม             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6.การเบิกจ้ายงบประมาณป้ 2559 
ยุทศาสตร้ งบปกติ เงินสะสม รวม 

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

1.ด่านการบริหาร การปกครองความมั่นคง 
การอ านวยความยุติธรรม 

      

2.ด่านทรัพยากรมนุษย่และสิ่งแวดล่อม       
3.ด่านผังเมืองและการใช่ที่ดินเพ่ือ
การเกษตร 

      

4.ด่านการสร่างความเข่มแข็งของชุมชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

      

5. ด่านเศรษฐกิจรากฐาน       
6. ด่านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       

รวม       
 
 ส้วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุหนุนเฉพาะกิจ 
 7.โครงการที่ได่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าป่ 2559 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
 ด าเนินการ

เสร็จแล่ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได่รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      
      
      

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส้วนที่ 3 ป้ญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ......................................................................................................................................................................................... ..........
 ........................................................................................................................ ...........................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ......................................................................................................................................................................... .......................... 
 ....................................................................................................... ............................................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ......................................................................................................................................................................................... ..........
 ........................................................................................................................ ...........................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ...................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................ ...........................
 ....................................................................................................... ............................................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ........................................................................................................................................................ ...........................................
 ....................................................................................... ............................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ....................................................................................................................................... ............................................................
 ...................................................................... .............................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ................................................................. ..... 
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 .................................................................................................................................................................................. .................
 ................................................................................................................. ..................................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 ............................................................................................................................. ......................................................................
 .................................................................................................................................................................. ................................. 
 
 
 
 
 



 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด างานตามยุทศาสตร้ 
 ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 แบบประเมินตน โดยมีวัตถุประสงค่เพ่ือใช่ประเมินผลการด าเนินงานขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น
 ตามยุทศาสตร่ที่ก าหนดไว่ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานป่ละ 12 ครั้ง หลังจากสิ้นป่งบประมาณ 
 .............................................................................. ..................................................................................... .................. 
 ส้วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น..............องค่การบริหารส่วนต าบลคลองขาม........................................................ 
 2.วัน/เดือน/ป่ที่รายงาน............................................................................................................................. .................. 
 
 ส้วนที่ 2 ยุทศาสตร้และโครงการในป้ 2559 
 3.ยุทศาสตร่และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได่ปฏิบัติ 

ยุทศาสตร่ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 
จ านวนโครงการที่ได่

ปฏิบัติ 
1.ด่านการบริหาร การปกครองความมั่นคง การ
อ านวยความยุติธรรม 

  

2.ด่านทรัพยากรมนุษย่และสิ่งแวดล่อม   
3.ด่านผังเมืองและการใช่ที่ดินเพ่ือการเกษตร   
4.ด่านการสร่างความเข่มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

  

5. ด่านเศรษฐกิจรากฐาน   
6. ด่านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   

รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส้วนที่ 3ผลการด าเนินงาน 
 4.ความพึงพอใจต้อการด าเนินงานขององค้กรปกครองส้วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม้พอใจ 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา    
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของ
ประชาชน 

   

9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 5.ผลการด าเนินงานในแต้ละยุทศาสตร้ 
 ยุทศาสตร้ 1............ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคง การอ านวยความยุติธรรม 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 



  
 ยุทศาสตร้ 2............ด้านทรัพยากรมนุษย้และสิ่งแวดล้อม.............................................................................. 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 



 
  
 ยุทศาสตร้ 3............ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร.................................................................. 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 



 ยุทศาสตร้ 4............ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่ังยืน...................................... 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 
 
 



  
 ยุทศาสตร้ 5............ด้านเศรษฐกิจรากฐาน........................................... 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 
 



 
 
 ยุทศาสตร้ 6............ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา........................................... 
 1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.มีโอกาสเป่ดโอกาสให่ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ่ให่ประชาชนรับรู่ข่อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเป่ดโอกาสให่ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.การด าเนินงานเป่นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก่ไขป่ญหา  
8.การแก่ไขป่ญหา และการตอบสนองความต่องการของประชาชน  
9.ประโยชน่ที่ประชาชนได่รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 2.การเปลี่ยนแลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

 ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 


