
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 



คํานํา 
 

ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวา “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผนพัฒนาสี่ป ไวดังนี้ 
 

  “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบาน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหา
ไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําป
และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดอย างมี       
ประสิทธิภาพตอไป 
 

    องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
     ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
             เรื่อง   หนา 
สวนที่   ๑   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน           

 ดานกายภาพ          ๒ 
 ดานการเมืองการปกครอง          ๒ 
 ประชากร          ๓ 
 สภาพทางสังคม         ๖ 

ระบบบริการพ้ืนฐาน         ๗ 
ระบบเศรษฐกิจ         ๙ 
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)               ๑๐ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม        ๑๒ 
ทรัพยากรธรรมชาติ         ๑๓ 

 

สวนที่   ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)    
 สรุปผลดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ   ๑๕ 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐    ๑๘ 
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข    ๑๙ 
     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

สวนที่   ๓   ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
 ๓.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับภาค      ๒๑ 
  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป                 ๒๑ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒    ๒๔ 

แผนพัฒนาภาค        ๒๕ 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด       ๒๕ 
แผนพัฒนาจังหวัด        ๒๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  ๒๕ 

 ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      ๓๓ 
วิสัยทัศน         ๓๓ 
ยุทธศาสตร         ๓๔ 
เปาประสงค         ๓๗ 
ตัวชี้วัด         ๓๗ 
คาเปาหมาย         ๓๗ 
กลยุทธ         ๓๗ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร        ๔๕ 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม     ๔๕ 
 

 



สารบัญ 
            เรื่อง    หนา 
 

สวนที่   ๓   ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 ๓.๓ การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ อปท.    ๔๖ 
การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ    ๕๐ 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
     ของ อปท. (แบบ ยท .๐๑)       ๕๕ 
แผนผังยุทธศาสตร (แบบ ยท.๐๒)      ๕๖ 
รายละเอียดยุทธศาสตร (แบบ ยท.๐๓)      ๕๗ 

 

สวนที่   ๔   การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ      ๗๑ 
      ๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงาน       ๗๒ 
      ๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น        

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (แบบ ผ.๐๗)    ๗๔ 
บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ(แบบ (ผ.๐๑) ๗๖ 
บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)                      ๑๒๓ 
บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดองคการบริหาร 
     สวนจังหวัด (แบบ ผ.๐๓)                ๑๒๘ 
บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.๐๕) 
บัญชีโครงการสําหรับพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง           ๑๒๙ 
    โดยไมใชงบประมาณ (แบบ ผ.๐๖)               ๑๓๐ 
บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (แบบ ผ.๐๘)             ๑๓๑ 
 

สวนที่   ๕   การติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร              ๑๓๔ 
การติดตามและประเมินโครงการ              ๑๓๖ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม              ๑๓๖ 
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต           ๑๓๖ 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 

๑ 

 

 

 
 
 
 
 

ส ว น ที่  ๑ 
บ ท นํา  

(แ ผ น พั ฒ น า สี่ ป  พ . ศ .  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๒ 

 

สวนที่ สวนที่ ๑๑  
 
 

๑.ดานศักยภาพ 
 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  จัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อเมื่อ           
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ จัดเปนองคการบริหารสวนตําบลชั้น ๕ ซึ่งยกฐานะข้ึนมาจากสภาตําบล เนื่องจาก
รัฐบาลในชวงดังกลาวมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจการปกครองไปสูประชาชนใหมากขึ้น จึงไดพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสภาตําบลที่มีอยูเดิมเสียใหม และไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยใหมีการยกฐานะสภาตําบลที่มีรายไดตามเกณฑ ประกาศจัดตั้งเปน
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหทําเปนเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เดิมตั้งอยูในเขตพื้นที่บานหนองยาว หมูที่ ๙ ตําบลสุขสวัสดิ์ ตอมาเมื่อ
ปลายป พ.ศ.๒๕๔๖ ไดยายที่ทําการใหมมาตั้งอยูในเขตพื้นที่ของบานอาลัย หมูที่ ๗ ตําบลสุขสวัสดิ์           
บนเนื้อที่ ๒๓ ไร 
 

 ๑.๑ ที่ตั้งของตําบล    

          องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  เปน  ๑  ใน  ๖  ขององคการบริหารสวนตําบลที่ตั้งอยูใน
เขตอําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  หางจากอําเภอไพรบึง เปนระยะทาง ๑๕.๓ กิโลเมตร  โดยมีพื้นที่ติดตอ
กับตําบลใกลเคียงดังนี ้
  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองคาและตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต ติดตอกับตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  
  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
  ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน ๑๗,๑๓๗ ไร 

๑.๒  ภูมิประเทศ/สภาพทั่วไปของตําบล 
 

 สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่เนินและที่ราบ ดินเปนดินรวนปนทราย ทําใหมีปญหาในชวงหนาแลง
เพราะดินไมอุมน้ํา  ราษฎรมีอาชีพทํานาเปนหลักและมีอาชีพทําสวนยางพาราและทอผาเปนอาชีพเสริม  กลุม
ชนเปนชนเผาสวย เผาเยอ  และชนเผาลาวหนึ่งในสี่เผาไทของจังหวัดศรีสะเกษ ภาษาทองถิ่น  คือ  ภาษาสวย 
ภาษาเยอและภาษาลาว  มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง  เชนการแตงกายดวยผาไหมยกดอกเปนรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนยอมดวยผลมะเกลือใหเปนสีดํา  อยางที่เรียกวา “ผาเก็บ” เมื่อเจ็บไขหรือปวยเรื้อรัง
รักษาไมหายหรือไมทราบสาเหตุ  มีการรําแมมดภาษาทองถิ่นออกเสียงเปน  “รําซะเอง” รูปแบบคลายคลึงกับ 
“รําผีฟา”  อันเปนพิธีกรรมที่มีความเชื่อวาสามารถรักษาคนเจ็บปวยได  

 
 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๓ 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 

ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหง

แลง  แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจ
เกิด“ชวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ทําใหมีปญหาในชวงหนาแลงเพราะดินไมอุมน้ํา 
 

  ๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ํา 
 แหลงน้ํา 

   แหลงน้ําธรรมชาต ิ
              -ลําน้ํา,ลําหวย  ๒   สาย 
         แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
              - ฝาย   ๓  แหง 
               -บอน้ําตื้น ๓  แหง 
              -บอโยก  ๒  แหง  
              -ประปาหมูบาน ๕  แหง 
    - ประปาบาดาล  ๒ แหง 
 

 ๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์มีพ้ืนที่ปาสาธารณะจํานวน ๔ แหง 
 ๑,ปาโคกพะแวะตั้งอยูท่ีบานพะแวะหมูท่ี ๘ 
 ๒,ปาโคกโนนบกตั้งอยูพื้นที่บานเขวาหมูที่ ๒ ซึงปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินไดเขามาพัฒนาปาโคกโนนบก
ใหเปนที่ทํากินใหแกประชาชนตําบลสุสวัสดิ ์

๓.ปาดงหนองไผอยูท่ีบานอาลัยหมูที่ ๗ 
๔.ปาบานแขมตั้งอยูท่ีบานสุขสวัสดิ์หมูที่ ๑๑ 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน 
๑๗,๑๓๗ ไร มีประชากรประมาณ  ๕,๓๔๓ คน  แยกเปนชายประมาณ ๒,๖๓๕ คน เปนหญิงประมาณ 
๒,๗๐๘ คน  มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น ๑,๓๕๕ ครัวเรือน  มีเขตรับผิดชอบจํานวน  ๑๒  หมูบาน มีสมาชิกสภา
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๔ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ๒๔  คน  เปนชาย  จํานวน ๒๑ คน  เปนหญิงจํานวน  ๓  คน  มีพนักงาน
สวนตําบล จํานวน  ๑๖  อัตรา  มีพนักงานจางตามภารกิจจํานวน ๑๑  อัตรา  มีนักการภารโรงจํานวน  ๑  อัตรา   
มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน ๑ คน  มีคนขับรถ จํานวน  ๑  คน และคนงานทั่วไป จํานวน  ๒  คน 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 

 เขตปกครอง    แบงเปน   ๑๒   หมูบาน  คือ 
   หมูที่  ๑  บานโพนปลัด  ผูใหญบาน นายเชษ  ใจเรือง 
   หมูที่  ๒  บานเขวา  ผูใหญบาน นายจันทร โยธี 
   หมูที่  ๓  บานจังเอิญ  ผูใหญบาน นายศิลป สายสังข 
   หมูที่  ๔  บานหนองอิไทย  กํานัน  นายสุพิชัย กอนินัย 
   หมูที่  ๕  บานหวย  ผูใหญบาน นายประชากร วันทา 
   หมูที่  ๖  บานสลักได  ผูใหญบาน นายประดิษฐ สายแกว 
   หมูที่  ๗  บานอาลัย  ผูใหญบาน นายชวกิจ จันเทพา 
   หมูที่  ๘  บานพะแวะใต  ผูใหญบาน นายพร  สายแกว 
   หมูที่  ๙  บานหนองยาว  ผูใหญบาน นายโกศล คุมครอง 
   หมูที่  ๑๐ บานระหาร  ผูใหญบาน นายพจน ประถมพาส 
   หมูที่  ๑๑ บานสุขสวัสดิ์  ผูใหญบาน นางวิรญาภรณ สุนันท 
   หมูที่  ๑๒ บานพะแวะเหนือ ผูใหญบาน นายสังวาล บัวจันทร 
 

 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาออกเปน ๑๒ เขต
เลือกตั้ง โดยยึดเขตหมูบานเปนหนวยการเลือก 

ประชาชนในเขตตําบลสุขสวัสดิ์สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานเสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาสี่ปประชุมประชาคมแกไขปญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

 

๓. ประชากร 
  ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

๓.๑.๑ จํานวนครัวเรือนตําบลสุขสวัสดิ์ 
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๕ 

๕ตารางที่ ๑ จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  ๑,๓๕๕ ครัวเรือน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒ จํานวนประชากรตําบลสุขสวสัดิ์จํานวนทั้งสิ้น ๕,๓๔๓ คน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาน หมูที ่ ครัวเรือน 
บานโพนปลัด ๑ ๒๒๓ 

บานเขวา ๒ ๑๕๓ 
บานจังเอิญ ๓ ๒๙ 

บานหนองอิไทย ๔ ๑๙๐ 
บานหวย ๕ ๕๕ 

บานสลักได ๖ ๑๕๑ 
บานอาลัย ๗ ๑๕๘ 

บานพะแวะใต ๘ ๑๐๘ 
บานหนองยาว ๙ ๘๑ 
บานระหาร ๑๐ ๓๘ 

บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๗๕ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๙๔ 

รวม 

 
๑,๓๕๕ 

บาน 

 
หมู ชาย หญิง รวม 

บานโพนปลัด ๑ ๔๖๔ ๔๙๒ ๙๕๖ 
บานเขวา ๒ ๒๙๗ ๓๒๙ ๖๒๖ 
บานจังเอิญ ๓ ๗๒ ๗๑ ๑๔๓ 
บานหนองอิไทย ๔ ๓๔๔ ๓๗๕ ๗๑๙ 
บานหวย ๕ ๑๑๙ ๘๘ ๒๐๗ 
บานสลักได ๖ ๒๖๙ ๒๘๘ ๕๕๗ 
บานอาลัย ๗ ๓๐๑ ๓๐๕ ๖๐๖ 
บานพะแวะใต ๘ ๑๙๕ ๑๘๑ ๓๗๖ 
บานหนองยาว ๙ ๑๔๗ ๑๕๗ ๓๐๔ 
บานระหาร ๑๐ ๖๒ ๖๗ ๑๒๗ 
บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๑๕๖ ๑๖๙ ๓๒๕ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๒๐๙ ๑๘๖ ๓๙๕ 

รวม 

 

๒,๖๓๕ ๒,๗๐๘ ๕,๓๔๓ 
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๖ 

ตารางที่ ๓ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
อายุต่ํากวา ๑๘ ป ๕๕๗ ๔๙๙ ๑,๐๕๖ 
ชวงอายุ ๑๙-๕๙ ป ๑,๕๙๒ ๑,๖๖๔ ๓,๒๕๖ 
ชางอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ๔๘๖ ๕๔๕ ๑,๐๓๑ 

รวม ๒,๖๓๕ ๒,๗๐๘ ๕,๓๔๓ 
 

ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง อําเภอไพรบึง  (ณ  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  มีโรงเรียน  ๖ แหง 
๑. โรงเรียนบานโพนปลัด 
๒. โรงเรียนบานเขวา 
๓. โรงเรียนบานหนองอิไทย 
๔. โรงเรียนบานสลักได 
๕. โรงเรียนบานอาลัย 
๖. โรงเรียนบานพะแวะ 

  -  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล  ๑  แหง 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  ๑  แหง 

 ๔.๒  การสาธารณสุข 
 

     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ     ๑  แหง 
๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลบานพะแวะ 

๔.๓ อาชญากรรม 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  
ส ว นม ากครั ว เ รื อนมี ก า รป อ ง กั น อุ บั ติ ภั ย อย า ง ถู ก วิ ธี มี ค ว ามปลอดภั ย ใ นชี วิ ต แล ะทรั พย สิ น  
 

๔.๔ ยาเสพติด 
 

ปญหายาเสพติดในเขตตําบลสุขสวัสดิ์  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรไพรบึงไดแจงใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ทราบนั้นพบวามีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยัง
ไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา 
การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่ เทานั้น         
เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  
 ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ก็ไดใหความรวมมือมา
โดยตลอด   
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๗ 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง    
๕.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 
๖. มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสุขสวัสดิ์ 
๗. มีศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสุขสวัสดิ ์

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การไฟฟา 
 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่   

      ๕.๒  การประปา 
 ระบบประปา 

   ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์มีประปาผิวดินทั้งหมด ๕ แหงให
บริหารครองคลุม ๑๐ หมูบานและมีระบบประปาบาดาล ๒ แหง ใหบริการ ๒ หมูบาน  

 ๕.๓  โทรศัพท/การสื่อสาร 
   การบริการสาธารณะ 

    1. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  ๑  แหง 
   2. หอกระจายขาว    จํานวน  ๑๒  แหง 
   3. หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร   จํานวน ๒ หมายเลข  
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 ๘ 

  ๕.๔  การคมนาคม 
จํานวนถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

ชื่อหมูบาน 

ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรัง ถนนดนิ ถนนหนิคลกุ คลองสงน้ํา 

เสนทาง 
ระยะทาง
รวม(ม.) 

จํานวน
เสนทาง 

ระยะทาง
รวม(ม.) 

จํานวน
เสนทาง 

ระยะทาง
รวม(ม.) 

จํานวน
เสนทาง 

ระยะทาง
รวม(ม.) 

จํานวน
เสนทาง 

ระยะทาง
รวม(ม.) 

จํานวน 
ระยะทางรวม

(ม.) 

บานโพนปลัด - - ๙ ๑,๘๓๐ ๔ ๓,๖๓๐ ๒ ๑,๐๔๐ ๑ ๑,๓๓๗ ๓ ๑,๕๐๐ 

บานเขวา - - ๕ ๘๘๕ ๖ ๖,๒๓๐ - - - - ๓ ๔,๕๐๐ 

บานจังเอิญ - - ๒ ๒๕๕ ๓ ๒,๖๕๐ - - - - - - 

บานหนองอิไทย ๑ ๑,๐๐๐ ๗ ๑,๖๑๖ ๕ ๔,๔๙๐ ๓ ๒,๒๒๐ ๑ ๒,๗๐๐ - - 

บานหวย - - ๓ ๘๑๐ ๓ ๒,๒๐๐ ๑ ๑,๔๑๐ - - - - 

บานสลักได - - ๘ ๒,๕๐๔ ๔ ๒,๙๒๕ - - ๒ ๒,๑๗๐ - - 

บานอาลัย - - ๑๐ ๑,๙๔๗ ๑ ๑,๓๑๐ ๑ ๑,๔๔๐ ๓ ๓,๗๖๐ - - 

บานพะแวะใต - - ๕ ๑,๔๗๐ ๓ ๑,๔๕๐ ๑ ๑,๐๐๐ - - - - 

บานหนองยาว - - ๖ ๒,๑๒๕ ๖ ๓,๗๓๘ - - - - ๑ ๕๐๐ 

บานระหาร - - ๓ ๖๕๔ ๒ ๑,๐๖๐ ๑ ๘๘๐ - - ๑ ๕๐๐ 

บานสุขสวัสดิ ์ - - ๖ ๘๖๑ ๒ ๒,๘๐๐ ๒ ๖๐๐ ๒ ๓,๐๖๐ ๑ ๒,๐๐๐ 

บานพะแวะเหนือ - - ๖ ๑,๓๐๒ ๒ ๑,๘๑๐ - - - - - - 

รวม ๑ ๑,๐๐๐ ๗๐ ๑๖,๒๕๙ ๔๑ ๓๔,๒๙๓ ๑๑ ๘,๕๙๐ ๙ ๑๓,๐๒๗ ๙ ๙,๐๐๐ 



  

๙ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ประกอบอาชีพการเกษตร รอยละ ๙๗  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  ยางพารา  มันสําปะหลัง  รองลงมาคือ
อาชีพรับจางทั่วไปรอยละ ๓ 

๖.๒ การประมง 
  ในเขตพ้ืนตําบลสุขสวัสดิ์มีการทําอาชีพเพาะเลี้ยงพันธุปลาไวเพื่อจําหนาย จํานวน ๓ แหง 
 

๖.๓ การปศุสัตว 
เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยง

ไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แหง 
รานอาหาร  ๑ แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส  -      แหง 

 

๖.๕ การทองเที่ยว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวให
เกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ     

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    

 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
 

ประเภท จํานวน 
รานคาทั่วไป ๔๔ 
รานรับซ้ือของเกา ๒ 
รานตัดผม ๓ 
รานเสริมสวย ๑ 
ขายปุย ๑ 
รานอาหาร ๑ 
รานเนื้อยาง ๑ 
รานซอมรถ ๑ 
โรงน้ํามนั ๒ 

 
 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๑๐ 

 
กลุมอาชีพ 
มีกลุมอาชีพ  จํานวน  ๑  กลุม 

   ๑. กลุมผลิตขาวหอมมะลิบานหนองอิไทย 
    

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในวัยแรงงาน       
รอยละ  ๗๕  สวนใหญเปนแรงงานดานการเกษตรประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวนไปรับจางทํางาน
นอกพื้นที ่
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 ๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาน หมู ครัวเรือน พื้นที่
ทั้งหมด 

บานโพนปลัด ๑ ๒๒๓ ๒,๕๐๒ 
บานเขวา ๒ ๑๕๓ ๑,๖๙๐ 
บานจังเอิญ ๓ ๒๙ ๕๘๕ 
บานหนองอิไทย ๔ ๑๙๐ ๓,๑๒๐ 
บานหวย ๕ ๕๕ ๖๘๙ 
บานสลักได ๖ ๑๕๑ ๒,๐๑๙ 
บานอาลัย ๗ ๑๕๘ ๑,๕๗๐ 
บานพะแวะใต ๘ ๑๐๘ ๘๔๐ 
บานหนองยาว ๙ ๘๑ ๑,๐๑๓ 
บานระหาร ๑๐ ๓๘ ๔๙๐ 
บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๗๕ ๙๔๐ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๙๔ ๙๗๐ 

รวม 

 

๑,๓๕๕ ๑๖,๔๒๘ 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๑๑ 

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร  
  

บาน หมูที่ เนื้อท่ี (ไร) อันดับ 
บานโพนปลัด ๑ ๒,๕๐๒ ๒ 
บานเขวา ๒ ๑,๖๙๐ ๔ 
บานจังเอิญ ๓ ๕๘๕ ๑๑ 
บานหนองอิไทย ๔ ๓,๑๒๐ ๑ 
บานหวย ๕ ๖๘๙ ๑๐ 
บานสลักได ๖ ๒,๐๑๙ ๓ 
บานอาลัย ๗ ๑,๕๗๐ ๕ 
บานพะแวะใต ๘ ๘๔๐ ๙ 
บานหนองยาว ๙ ๑,๐๑๓ ๖ 
บานระหาร ๑๐ ๔๙๐ ๑๒ 
บานสุขสวัสดิ์ ๑๑ ๙๔๐ ๘ 
บานพะแวะเหนือ ๑๒ ๙๗๐ ๗ 

รวมเนื้อท่ี ๑๖,๔๒๘  
 
ขอมูลการจัดเก็บภาษี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาน ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ 

บานโพนปลัด ๗,๗๕๒ ๗,๘๑๐ ๘,๐๔๐ 
บานเขวา ๕,๕๓๒ ๕,๖๐๒ ๖,๐๓๔ 
บานจังเอิญ ๓,๘๘๘ ๔,๐๐๗ ๓,๖๐๐ 
บานหนองอิไทย ๑๑,๙๘๒ ๑๒,๓๔๖ ๑๑,๖๐๐ 
บานหวย ๑,๗๖๑ ๑,๘๕๕ ๒,๐๐๐ 
บานสลักได ๘,๙๐๗ ๙,๑๐๖ ๙,๔๔๓ 
บานอาลัย ๔,๘๓๕ ๔,๙๙๒ ๔,๓๘๒ 
บานพะแวะใต ๓,๒๗๐ ๓,๓๓๖ ๓,๑๗๑ 
บานหนองยาว ๓,๘๖๙ ๓,๘๗๐ ๓,๘๖๐ 
บานระหาร ๒,๘๓๐ ๒,๘๘๖ ๒,๘๐๐ 
บานสุขสวัสดิ์ ๓,๓๐๘ ๓,๑๘๖ ๓,๐๐๐ 
บานพะแวะเหนือ ๓,๒๔๙ ๓,๒๕๐ ๓,๔๒๘ 

รวม ๖๑,๑๘๓   ๖๒,๒๔๖ ๖๑,๓๕๕ 

          ในดานการจัดเก็บภาษีอากร (ภาษีบํารุงทองที่)  หมูบานในพื้นที่  มีจํานวน  ๑๒  หมูบาน ป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เก็บไดเปนเงินทั้งสิ้น  ๖๑,๑๘๓  บาท  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ เก็บไดเปนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๒๔๖ บาท          
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ เก็บไดเปนเงินทั้งสิ้น  ๗๙,๕๖๐.๔๘  บาท 
 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๑๒ 

๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร  
 แหลงน้ํา 

   ๑.  ลําหวย     จํานวน  ๒  แหง 
   ๒.  บึง/หนองสาธารณะ   จํานวน  ๑๔  แหง 
    
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
     -  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  

-   วัด/สํานักสงฆ      ๖  แหง 
     ๑. วัดโพนปลัด   หมูที่  ๑ 

      ๒. สํานักสงฆบานเขวา  หมูที่  ๒ 
      ๓. วัดหนองอิไทย  หมูที่  ๔ 
      ๔. วัดสลักได   หมูที่  ๖ 

        ๕. วัดอาลัย   หมูที่  ๗  
   ๖.วัดพะแวะ   หมูที ่ ๘ 

 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  กลุมชนเปนชนเผาสวย เผาเยอ และชนเผาลาวหนึ่งในสี่เผาไทของจังหวัดศรีสะเกษ ภาษา
ทองถิ่น  คือ  ภาษาสวย เยอ และภาษาลาว  มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง  เชนการแตงกายดวยผาไหม
ยกดอกเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนยอมดวยผลมะเกลือใหเปนสีดํา  อยางที่เรียกวา “ผาเก็บ” เมื่อเจ็บไขหรือ
ปวยเรื้อรังรักษาไมหายหรือไมทราบสาเหตุ  มีการรําแมมดภาษาทองถิ่นออกเสียงเปน  “รําซะเอง” รูปแบบ
คลายคลึงกับ “รําผีฟา”  อันเปนพิธีกรรมที่มีความเชื่อวาสามารถรักษาคนเจ็บปวยได มีการทําจักสารและการทอ
ผาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และมีบุญประเพณีบุญบั้งไฟสังฆทานขาวหลามที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
 

๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตําบลมีสินคาและผลิตภัณฑ ดังนี ้
  ๑.ผลิตภัณฑไสกรอกและปลาสม บานโพนปลัด 
  ๒.ผลิตภัณฑผาไหมพ้ืนเมืองบานโพนปลัด เขวา พะแวะ และบานระหาร  
  ๓.ผลิตภัณฑขาวไรเบอรรี่และขาวปลอดสารพิษบานหนองอิไทย 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์  
 


 ๑๓ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ํา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําที่ไดจากน้ําฝน

น้ําประปาผิวดิน และน้ําประปาบาดาล  
๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์มีเขตปาสาธารณะ ๔ แหง 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไมมพีื้นที่ที่เปนภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ตําบลสุขสวัสดิ์สวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพยีงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลง
น้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ว น ที่  ๒  
ส รุ ป ผล ก า ร พัฒ น า ท อ ง ถิ่ น ต า มแ ผ นพั ฒน า ท อ ง ถิ่ น  

 ( พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๗ - ๒ ๕ ๖ ๐ )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๕ 

สวนที่ สวนที่ ๒๒  
 

 
 
 
  

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และขอเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  
 จากขอมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์ หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Electronic Local Administrative Accounting System        
(e-LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริง ขององคกรบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ดังนี้ 

 

 ปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ตั้งงบประมาณรายรับไว  ๑๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายจายไว  ๑๘,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
รายรับจริง   ๑๘,๙๘๓,๓๒๗.๖๙ บาท 
รายจายจริง   ๑๘,๑๗๘,๒๒๘.๒๙ บาท 
 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตั้งงบประมาณรายรับไว  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายจายไว  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
รายรับจริง   ๓๑,๐๓๙,๐๒๕.๕๒ บาท 
รายจายจริง   ๓๑,๐๒๙,๖๖๘.๘๖ บาท 
 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ตั้งงบประมาณรายรับไว  ๒๒,๙๒๖,๒๕๖  บาท 
ประมาณการรายจายไว  ๒๒,๙๒๖,๒๕๖  บาท 
รายรับจริง   ๔๗,๒๖๕,๘๓๔.๖๑ บาท 
รายจายจริง   ๔๖,๐๐๘,๐๑๑.๖๒ บาท 
 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ตั้งงบประมาณรายรับไว  ๓๒,๘๒๐,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายจายไว  ๓๒,๘๒๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๖ 

๑.๒ การประเมินการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณคุณภาพ 
    ๑.๒.๑ เชิงปริมาณ 
 

           ๑.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) โดยสรุปดงันี้ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)             
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ โดยกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) รวม ๖๗๗ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๙๘๓,๓๒๗.๖๙ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ดงันี้ 

              

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๒๘๘ ๕๕ 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ๒๖๖ ๓๓ 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม 
และรักษาความสงบเรียบรอย 

๗๘ ๑๓ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
บริการประชาชน 

๒๘ ๑๕ 

๕.ยุทศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๗ ๓ 

รวม ๖๗๗ ๑๑๙ 
  

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ 
โครงการงบประมาณ จํานวน๑๘,๙๘๓,๓๒๗.๖๙ บาท 
 สรุป จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป ๒๕๕๗ กําหนดไว ๖๗๗.
โครงการ ปฏิบัติไดจริง ๑๑๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ 
 

 ๒.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐) โดยสรุปดังนี ้
 

 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๗ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๗๕ ๔๑ 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ๔๕ ๑๐ 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม 
และรักษาความสงบเรียบรอย 

๑๖ ๕ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
บริการประชาชน 

๒๐ ๑๕ 

๕.ยุทศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

๑๐ ๕ 

รวม 
๑๕๑ 

๗๖ 

  
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน ๗๖ โครงการงบประมาณ จํานวนเงิน ๑๘,๐๐,๖๐๒๐.๕๒ 
 สรุป จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป ๒๕๕๘ กําหนดไว๑๕๑ 
โครงการ ปฏิบัติไดจริง ๗๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๐,๓๔ 
 

 ๓.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) โดยสรุปดังนี ้
 

 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)             
โดยกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

              

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๔ ๔๘ 
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ๘ ๓ 
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม 
และรักษาความสงบเรียบรอย 

๔๔ ๓๑ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
บริการประชาชน 

๓๑ ๒๐ 

๕.ยุทศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

๖ ๓ 

รวม ๑๓๔ ๙๘ 
  

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ 
จํานวน ๙๘  โครงการงบประมาณ จํานวนเงิน ๒๒,๙๒๖,๒๕๖.๐๐  
 สรุป จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป ๒๕๕๙ กําหนดไว ๑๙๒
โครงการ ปฏิบัติไดจริง ๙๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๔ 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๘ 

๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ 
 

๑. ปญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพื้นฐาน ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวนหลายโครงการแตปฏิบัติ
ไดนอยโครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย 
  

๒. การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ 
นําไปปฏิบัติไดจริงคอนขางสูงแตยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ตั้งไวในแผนการพัฒนา จํานวน ๖๐ โครงการ 
แตปฏิบัติไดจริงเพียง ๒๓ โครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดคอนขางนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายให
สวนที่เกี่ยวของอันไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูใน
ขอเท็จจริงดนงบประมาณ กลาวคือไมควรกําหนดโครงการในแผนที่เกินสถานะทางการคลังของ อบต. 

๒. จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานที่ ๑. ดานการบริหารจัดการ ขอที่ ๒.๓ กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําโครงการพัฒนาใน
แผนสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะป ๒๕๕๘ มาดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไมนอยกวารอยละ 
๗๐ จึงจะไดคะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ นําแผน ป 
๒๕๕๘ นําไปปฏิบัติได ๘๘ โครงการจากที่ตั้งไวในแผน ๑๕๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๖.๐๕ ซึ่งจะไดคะแนน
ประเมินจากกรมสงเสริมฯ จํานวน ๑ คะแนน ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯจึงเห็น
ควรใหเพิ่มจํานวนรอยละการปฏิบัติไดมากข้ึน 
 

๒.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

          ๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ไดรับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรตามาสถานการณทางการเงินและการคลังขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ เชน 

๑. การแกไขปญหาน้ําทวมขังและปญหาภัยแลงในพื้นที่การเกษตรซึ่งเปนปญหาซ้ําซาก  
โดยการขุดลอกคลองสงน้ําและหนองน้ําสาธารณะ และการกอสรางรองระบานน้ําภายในหมูบาน 

๒. การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การซอมแซมถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนน 
ดินเพื่อที่จะใหประชาชนสัญจรสะดวกและขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
 ๓.การแกไขปญหาเรื่องน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคใหกับประชาชนโดยการกอสราง
ประปาผิวดินและประปาบาดาลเพื่อที่จะใหประชาชนมีน้ําใชครบทั้ง ๑๒ หมูบาน 
 ๔.การขยายเขตไฟฟาทางการเกษตรและการติดตั้ง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายใน
ตําบลเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน  

 ๕. การสงเสริมการฝกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆใหกับประชาชน 
เพื่อคุณภาพท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๙ 

๒.๒ ผลกระทบ 
  

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลสุขสวัสดิ์ ไมไดรับผลกระทบจากการใหบริการสาธารณะจาก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 
๓.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

        ๑.ปญหาและอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ   
  

 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน ตั้งไวแผนพัฒนา จํานวน ๙๐ โครงการา แตปฏิบัติได 
๒๓ โครงการ ซึ่งถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย 
 

         
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๒๐ 

 
 

 
 
 

 

สวนที่ ๓ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 

๒๑ 

สวนที่ สวนที่ ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศ
ไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ   

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง
อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุม
ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติ
ที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) 
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๒๒ 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชวีิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๒๓ 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู
การเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๒๔ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

   
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๑. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้นประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและ   โลจิสติกสของภูมิภาค
สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๒. เปาหมาย 
 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๒๕ 

การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 

การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมสีวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

๑.๓  แผนพัฒนาภา/แผนพฒันากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย ๔ จังหวัด 
ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอํานาจเจริญ  และจังหวัดศรีสะเกษ 

 วิสัยทัศน :  “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ  การทองเที่ยว และการคาชายแดน ไดมาตรฐานสากล” 

 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มชองทางการตลาด
ขาวหอมมะลิคุณภาพด ี
  ๒. ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากรสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ และการตลาดใหไดมาตรฐาน 
  ๓. เสริมสรางความเขาแข็งเครือขายวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการและเครือขายพันธมิตรธุรกิจ
การคาชายแดน ทั้งดานการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
 

 เปาประสงครวม 
๑.  เพิ่มผลผลิตใหไดมาตรฐาน และสรางมูลคาผลิตภัณฑดวยการแปรรูป เพิ่มชองทาง

การตลาดทั้งในและตางประเทศ ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๒๖ 

  ๒. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐาน และสงเสริมการบริหารจัดการ      
มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในแหลงทองเที่ยว 
  ๓. สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
  ๑. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิ คาเปาหมาย 
รอยละ ๙๐ 
  ๒. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว คาเปาหมายเฉลี่ยรอยละ ๘ ตอป 
  ๓. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มข้ึน คาเปาหมายรอยละ ๑๐ ตอป 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง ๒ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ฯ เพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด 

เปาประสงค 
 

  ๑. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑแปรรูป
ขาวหอมมะลิคุณภาพด ี
  ๓. พัฒนาและเพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากการแปรรูป ขาวหอมมะลิ
คุณภาพด ี
  ๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ ตราสินคา ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการตลาด 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
  ๑. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิ ตอจํานวน
แปลง/ฟารมที่ไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ คาเปาหมายรอยละ ๙๐ 
  ๒. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด คาเปาหมายเฉลี่ยรอยละ ๖ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาประสิทธภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
  ๒. สงเสริมเครือขายผูประกอบการแปรรูปและสรางผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
  ๓. เพิ่มชองทางการตลาดขาวหอมมะลิคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
  ๑. พฒันาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
  ๒. เสริมสรางความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
  ๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 
  ๔. สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาด 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
  ๑. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว คาเปาหมาย รอยละ ๘ 
  ๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดคาเปาหมาย 
จังหวัดละ ๑ แหง 
  ๓. ระดับความสําเร็จในการใชทรัพยากรการทองเที่ยวรวมกันภายในกลุมจังหวัด คาเปาหมาย 
๑ แผนงาน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๑. เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในกลุมจังหวัดและ/หรือระหวางกลุมจังหวัดกับประเทศเพื่อน
บาน 
  ๒. สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวนในการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 
  ๓. สงเสริมศักยภาพและสวัสดิการของบุคลากรการทองเที่ยว 
  ๔. พัฒนาเอกลักษณและสงเสริมการตลาดทองเที่ยวเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๓  พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคา และเพิ่มมูลคาการคา
ชายแดนครบวงจรและไดมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
๑. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการเศรษฐกิจ เชงิ

สรางสรรค 
  ๒. เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบาน 
  ๓. ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสตกส เพื่อสนับสนุนการคา 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
  ๑. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน คาเปาหมาย รอยละ ๘ 
  ๒. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภันฑ OTOP คาเปาหมาย รอยละ ๙ 
  ๓. จํานวนกิจกรรมที่เครือขาย ๔ จังหวัด ทํารวมกัน คาเปาหมายอยางนอย ๓ โครงการ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๑. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกจิการคา 
  ๒. เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุน ในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบาน 
  ๓. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ เพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา 
  ๔. การเตรียมความพรอมและเสริมศักยภาพในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๕. การพัฒนาศักยภาพและฝมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน 
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๒๘ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

  จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดที่มีพื้นฐานอาชีพเดิมเปนเกษตรกรรม  มีรายไดสวนใหญมาจาก
เกษตรกรรม  ทางจังหวัดจึงเนนทิศทางของจังหวัดไปสูการผลิตดานเกษตรอินทรีย  โดยยึดวิถีศรีสะเกษ  ซึ่งเปน
วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรที่มีจิตวิญญาณในการเอื้อเฟอและใสใจดูแลผูอื่น  ดังนั้นเกษตรอินทรียจึงเปนแนวทางที่
ตรงกับวิถีศรีสะเกาเดิมที่ใสใจถึงผูอื่นในการผลิต  ศรีสะเกษยังเปนเมืองวัฒธรรมโบราณที่มีอารยธรรมตั้งแต
โบราณ  ดังนั้นการพัฒนาของจังหวัดจึงมีจุดเนนความสมดุลของใชวิถีชีวิตศรีสะเกษ และการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ  ดังนี้ 
  -  เมืองนาอยู 
  -  วิถีศรีสะเกษสรางอาชีพ  สรางรายได 
  -  ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
  -  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม 
  -  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
  -  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 

วิสัยทัศนจังหวัดศรีสะเกษ 
  “เมืองนาอยู  ประตูการคาการทองเที่ยว  เปนเลิศดานกีฬา นําสินคาเกษตรปลอดภัยได
มาตรฐานสากล” 

พนัธกิจ 
  ๑. สรางความมั่นคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบรอย บานเมืองมีความเปนระเบียบ รมรื่นดวยพื้นที่      
สีเขียว 
  ๒. สงเสริมสุขภาพ อนามัย สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
  ๓. สงเสริมการคา การลุงทุน การทองเที่ยวกับกลุมประเทศอาเซียน 
  ๔. สงเสริมสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร 
  ๕. บูรณาการการทํางานของหนวยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

เปาประสงครวมจังหวัด 
  ๑. ชุมชนและสังคม มีความเปนระเบียบ และมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่
ดี อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการ
กีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
  ๒. มูลคาการคา การลงทุน และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  ๓. ผลผลิตดานการเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
ผลผลิตที่ได ๓ ดาน มีดังนี้ 
  ๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓. ดานเศรษฐกิจ 
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๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค  (ตามประเด็นยุทธศาสตร) 
  ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๒. ศักยภาพการผลิตสินคา และบริการเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและตรงความตองการของตลาดแรงงาน 
  ๔. ชาวศรีสะเกษ มีศักยภาพในการแขงขันสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. มีโครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
  ๗. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
  ๘. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๙. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุมอาเซียน 
  ๑๐. เกิดความสมานฉันทในชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัด 
 ๑. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 
 ๒. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และ OTOP 
 ๓. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว 
 ๔. จํานวนของผูประกอบการและแรงงานที่ไดพัฒนาสมรรถนะ 
 ๕. รอยละเพ่ิมขึ้นของสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน 
 ๖. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวารอยละ ๕๐  
 ๗.จํานวนชาวศรีสะเกษที่มีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ๘. อัตราปวยและตายดวยโรคที่สําคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง 
 ๙. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซมไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
 ๑๐. จํานวนแหลงน้ํา และดินเสื่อมสภาพท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
 ๑๑. จํานวนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายไดรับการคุมครอง ดูแล ใหคงความสมบูรณ (ไร) 
 ๑๒. จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนา  
 ๑๓. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอยละการจับกุมผูกระทําผิดในคดีแตละกลุมที่เกิดข้ึน 
 ๑๕. ระดับความสําเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน 
 ๑๖. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๑๗. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับประเทศในกลุมอาเซียน 
 ๑๘.รอยละของการไกลเกลีย่กรณีขอพิพาท/ขอขัดแยงในชุมชนใหไดผลลัพธที่นาพอใจสาํหรบัคูกรณ ี
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 ๓๐ 

กลยุทธ 

 ๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. สงเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสูอาชีพ 
 ๓. สงเสริมการคา  การลงทุน  และการทองเที่ยว 
 ๔. สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
 ๖. สรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตเกษตรอินทรีย 
 ๗. ยกระดับศักยภาพผูคาระหวางประเทศกลุมอาเซียน 
 ๘. พัฒนาชองทางการสื่อสารและพาณิชยอิเล็กทรอนิคส 
 ๙. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิต 
 ๑๐. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุมอาเซียน 
 ๑๑. เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนตอสายอาชีวศึกษา 
 ๑๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 ๑๓.เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุขสิ่งเสพติดและ

ปญหาสังคมอื่นๆ 
  ๑๔. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภคและการผังเมืองรวมทั้งพัฒนาเมืองใหได
มาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  ๑๕. การพัฒนาและรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๖. เสริมสรางเครือขายจิตอาสาพิทักษสิ่งแวดลอม 
  ๑๗. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๑๘. พัฒนาเครือขายรวมพิทักษพ้ืนที่เขตหลังหมูบานตามแนวชายแดน 
  ๑๙. สรางกลไกความรวมมือทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ๒๐. สงเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุมอาเซียน 
  ๒๑. เสริมสรางความรูการไกลเกลี่ยพิพาทสูชุมชน 
 

๑.๔  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตรที ่๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 
๑. มีโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ที่เอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 

 กลยุทธ 
  ๑. พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองใหได
มาตรฐาน อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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๓๑ 

 ตัวชี้วัด 
  ๑. รอยละของปริมาณแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
  ๒. รอยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น 
  ๓. รอยละของถนนที่ไดรับการปรับปรุง 
  ๔. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเมือง โดยการวาง
ผังเมืองที่มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที ่ ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 เปาประสงค 
  ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข 
  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
  ๔. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
  ๕. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขาแข็งพึ่งพาตนเองไดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖. มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน 
  ๗. ประชาชนผูไดรับภัยพิบัติ และผูอาศัยอยูตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
  ๘. ความเปนเลิศทางดานกีฬา 
 

 กลยุทธ 
๑. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันทของ

คนในชาติ 
  ๒. การเสริมสรางความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ประชาชน 

  ๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในวัยเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
  ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๖. สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งพาตนเองได 

 ๗. สรางคานิยม  จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 

๘. เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและ
ปญหาทางสังคมอ่ืนๆ 

  ๙. สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส 
  ๑๐. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอยางองครวม 
  ๑๑. การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
  ๑๒. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการอาชีพ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๓๒ 

 ตัวชี้วัด 
  ๑. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการรักชาติ 
  ๒. รอยละของหมูบานที่ไดรับผลกระทบภัยพิบัติ ไดรับการชวยเหลือรวดเร็วทันตามความตองการ 
  ๓. รอยละของอุบัติเหตุลดลง 
  ๔. รอยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ 
  ๕. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  ๖. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ 
  ๗. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด 
  ๘. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๙. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 
  ๑๐. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
  ๑๑. รอยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาตอมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพ 
  ๑๒. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคาฐาน 
  ๑๓. รอยละของสถานศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  ๑๔. รอยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง 
  ๑๕. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น 
  ๑๖. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  ๑๗. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
  ๑๘. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (เปาหมายไมเกิน ๘๔ ตอแสนประชากร) 
  ๑๙. รอยละของอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 

๒๐. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารับการอบรมศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม 

  ๒๑. จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
  ๒๒. รอยละของครอบครัวที่มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น 
  ๒๓. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม 
  ๒๔. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม 

๒๕. จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข 
และแรงงานอยางองครวม 
๒๖. จํานวนแผนงาน/โครงการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
สาธารณสุข และแรงงาน 

  ๒๗. จํานวนแผนงาน/โครงการที่สงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน 
๒๘. รอยละของจํานวนหมูบานตามแนวชายแดน ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบไดรับ
ความชวยเหลือ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการ 

  ๒๙. พัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพ 
  ๓๐. มีลําดับของการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๓๓ 

ยุทธศาสตรที่  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 

 เปาประสงค 
  ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๒. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มข้ึน 

 กลยุทธ 
  ๑. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
  ๓. สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ 
  ๔. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  

 ตัวชี้วัด 
๑. จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. จํานวนหมูบานที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
  ๓. รอยละของชุมชนที่ไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวม 
  ๔. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
  ๕. จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น 
  ๖. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 
  ๗. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP 
  ๘. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๙. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดที่เกิดจากการทองเทีย่ว 
  ๑๐. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

   ๒.๑ วสิัยทัศนการพัฒนาตําบลสุขสวัสดิ ์(Visions) 
  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

" ชุมชนนาอยู มุงสูความเขมแข็ง แหลงสิ่งแวดลอมดี โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   
มวลประชาเปนสุข ปราศจากอบายมุขทุกชนิด เศรษฐกิจดี เพียบพรอมมีวัฒนธรรม " 

 พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน มีความสะดวกและ
เพียงพอกับความตองการของประชาชน   
 ๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 ๔. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
 
 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๓๔ 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑. การคมนาคมสะดวก 
 ๒. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง 
 ๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และการบริหารจัดการที่ด ี
 ๕. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอแกการดํารงชีวิต 

๖. ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอตลอดป และสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

   ๗. สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 ๘. ใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
 ๙. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความเปนอยูอยางยั่งยืน 
 ๑๐. ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ๑๑. ประชาชนมีความเปนอยูที่ด ี

๒.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว  เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
ขององคปกครองสวนทองถิ่นทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมแตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
ขางหนายาวนานเพียงใดประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข 

 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  ขึ้นเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปที่มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ จังหวัด อําเภอและทองถิ่นอ่ืน  อันมีลักษณะการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่จะจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องมาเปนแผนกาวหนาคลอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์มี ๖ ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  เปาหมาย 

เพื่อกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล ให
มีความสะดวกและมีมาตรฐานเปนการสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่นๆใหประสบความสําเร็จ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  กอสรางและ ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

๒)  ระบบสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา ระบบประปา 
๓)  ระบบสาธารณูปโภคดานไฟฟา แสงสวาง 
๔)  ระบบสาธารณูปโภค ดานการจัดใหมีและควบคุมตลาด 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 

๓๕ 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จํานวนถนนที่กอสราง/ผิวถนนที่ทําการขยาย 
  ๒)  จํานวนแหลงสาธารณูปโภค แหลงน้ํา/ระบบประปา/ระบบไฟฟา 
 

๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  เปาหมาย 

เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลทางดานจิตใจ ดาน
การศึกษา สุขภาพพลานามัย สังคม กีฬา นันทนาการ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

๒)  ดานเกษตรอินทรีย 
๓)  ดานการสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
๔)  ดานกีฬา และนันทนาการ 
๕)  ดานการศึกษาในระบบ 
๖)  ดานการศึกษานอกระบบ 
๗)  ดานสาธารณสุข 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จํานวนประชาชนที่เขารับการฝกอบรม 
  ๒)  จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ และผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือ 
  ๓)  จํานวนลานกีฬาและสถานที่พักผอนหยอนใจเพิ่มขึ้น 
  ๔)  จํานวนคนที่ไดรับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  ๕)  จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการรณรงคดานโรคติดตอตางๆ 
  ๖)  จํานวนผูประกอบอาชีพ/โครงการ เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  เปาหมาย 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจการมีสวนรวมของชุมชนตอ
องคกรและการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทั่วไป 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย การปองสาธารณภัย ความสงบเรียบรอย และความ
ปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จํานวนประชาชน/ผูนําชมุชน/ส.อบต./คณะกรรมการที่เขารวมโครงการ/ฝกอบรมและผาน
การฝกอบรม 
 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เปาหมาย 

เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการกับสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ ในแหลงชุมชนและ
สภาพแวดลอม ใหพึงพอใจทุกระดับ ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๓๖ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสรางจิตสํานึก ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการ
จัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัด 
  ๑)  จํานวนครั้งที่มีการรณรงค 
  ๒)  จํานวนปาที่ตรวจสอบ 
  ๓)  จํานวนที่สาธารณะที่ทําแนวเขตที่ชัดเจน 
  ๔)  จํานวนถังขยะและรถขยะที่จัดซื้อ 
 

 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  เปาหมาย 

เพื่อสงเสริมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตไดปกติสุข รักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประเพณีอันดีงาม
และภูมิปญญาที่ดี ใหถายทอดสูคนในรุนหลังตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ตัวชี้วัด 

  ๑)  จํานวนครัวเรือนท่ีมีการจัดกิจกรรม 
  ๒)  จํานวนประเพณีดั้งเดิมหวนคืนมา 
  ๓)  จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและสงเสริม 
 

 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
  เปาหมาย 

เพื่อปฏิบัติงานหรือดําเนินงานในดานบริหารงาน ตามแนวทางการจัดระบบการบริหารจัดการ
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองความตองการของประชาชนตามแผนงาน
การกระจายอํานาจ 

แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  ดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

๒)  ดานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
๓)  ดานสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. 
๔)  ดานเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
๕)  ดานการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
ตัวชี้วัด 
๑)  จํานวนอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณของหนวยงาน 

  ๒)  จํานวนครั้งที่บุคลากรเขารับการฝกอบรม 
  ๓)  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  ๔)  จํานวนประชาชนที่เขารวมในกิจกรรมและโครงการตางๆ 
  ๕)  จํานวนวารสารที่จัดทําเปนฉบับ 
  ๖)  รอยละของการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๓๗ 

เปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 เปาประสงค 
๑. การคมนาคมขนสงมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนสงทีจ่ะเพ่ิมขึ้นใน 

อนาคตได 
  ๒. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟา  ประปา  ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึงและเพียงพอ 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  ๑. ถนนที่ปลอดภัย และไดมาตรฐาน  ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
  ๒. ถนนทุกสายมีรางระบายน้ํา  สามารถระบายน้ําเพื่อไมใหน้ําทวมขังได 
  ๓. ประชาชนมีไฟฟาเขาถึงทุกครัวเรือน 
  ๔. มีไฟฟาสองสวางครบทุกพื้นที่ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๕. ระบบประปาสามารถผลิตน้ําประปาที่ไดมาตรฐาน  สะกาด  ปลอดภัย  และเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน 
 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๑.๑  กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพาน ๑.๑.๑  กอสรางถนน 

๑.๑.๒  กอสรางรางระบายน้ําหรือทอระบายน้ํา 
๑.๑.๓  ปรับปรุงซอมแซมถนน 
๑.๑.๔ กอสรางและปรับปรุงถนนลูกรังขยายและ
ปรับปรุงผิวจราจร 
๑.๑.๕  ทําปายบอกทางสถานที่สําคัญตามถนนสาย
ตางๆ 
 

๑.๒  การขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ ๑.๒.๑  ซอมแซมและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
๑.๒.๒  ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร 
 

๑.๓  การกอสรางและขยายเขตประปา ๑.๓.๑  กอสรางระบบประปาของหมูบาน 
๑.๓.๒  ขยายเขตประปาใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
๑.๓.๓  พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๓๘ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน  
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 พันธกิจ  สงเสริมอาชีพการเกษตรการลงทุนใหความรูเกี่ยวกับอาชีพแกประชาชนโดยใชหลักวิชาการใน
การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพรอมทั้งพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

 เปาประสงค 
  ๑. ประชาชนมีความรูดานอาชีพเกษตร และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิต 

๒ .  แหล งน้ํ า ในพื้นที่ สามารถนํามาใชทํ าการเกษตรไดอย างทั่ วถึ ง  และเปนระบบ 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  ๑. ประชาชนมีความรูตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๒. ประชาชนมีน้ําใชในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับการเกษตร 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๒.๑  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ๒.๑.๑ ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 

๒.๑.๒ จัดหาอาชีพใหแกผูมีรายไดนอย 
๒.๑.๓ สนับสนุนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
๒.๑.๔ สนับสนุนธนาคารหมูบาน 
๒.๑.๕ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพ 
๒.๑.๖ ฝกอบรมระดับฝมือของกลุมอาชีพ 
๒.๑.๗ สนับสนุนกองทุนปุย 
๒.๑.๘ ฝกอบรมเกษตรอินทรีย 
๒.๑.๙ สงเสริมการปลูกขาวและเมล็ดพันธุดี 

๒.๒ สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

๒.๒ .๑ ส ง เสริมการเลี้ ยงสัตวพื้น เมืองและสัตว
เศรษฐกิจตางๆ 

๒.๒.๒ ผลิตอาหารปลอดจากสารพิษ 
๒.๒.๓ สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๓๙ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  (ตอ) 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๒.๓ สงเสริมการลงทุนและเพิ่มสถานประกอบการ
ใหแกประชาชน 

๒.๓ .๑ สนับสนุนศูนย ถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ
การเกษตร 

๒.๓.๒ กอสรางศูนยฝกอาชีพ 
๒.๓.๓ จัดตั้งตลาดกลางใหมีการจําหนายสินคา 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและ
แขงขันได 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  
 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ  ๑. สงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม   
๒. สงเสริมการศึกษา 
๓. สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษประเพณีอันดีงามของตําบล 
๔. สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว และสงเสริมสนับสนุนดานกีฬา 
๕. สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

 เปาประสงค 
  ๑. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับการสงเคราะห 
  ๒. กลุม/ชมรม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหนวยงานราชการอ่ืนที่ดําเนินงานดานสังคมไดรับ
การสนับสนุน 
  ๓. สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. สงเสริมศาสนา และจัดงานประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของตําบล 
  ๕. ประชาชนมีการออกกําลังกาย และบริโภคอาหารที่ถูกหลักอนามัย 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  ๑.  คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามระเบียบกําหนด 
  ๒. คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  ๓.นักเรียนระดับประถมศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวันครบทุกคน 
  ๔. เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาความรูในทุกดานอยางมีคุณภาพ 
  ๕. โรงเรียนประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาและวิชาการ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๔๐ 

  ๖. บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมพัฒนาความรูอยูเสมอ 
  ๗. จัดโครงการ / กิจกรรม ที่สงเสริมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
  ๘. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
  ๙. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๓.๑ การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

๓.๑.๑ ฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  
ภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรม 
๓.๑.๒ จัดงานประเพณีสงกรานต/บุญบั้งไฟ/ลอย
กระทง 
๓.๑.๓ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
๓.๑.๔ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
๓.๑.๕ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงาน
ทางราชการ 
๓.๑.๖ จัดกิจกรรมรัฐพิธี 
 

๓.๒ การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ๓.๒.๑ สนับสนุนการทัศนะศึกษานอกสถานที่ของ
โรงเรียนในชุมชน 
๓.๒.๒ สนับสนุนทุนการศึกษา 
๓.๒.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๒.๔ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการศึกษาทุกระดับชั้น 
๓.๒.๕ เขาคายผูนําเด็กและเยาวชน 
๓.๒.๖ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
๓.๒.๗ โรงเรียนสอนวิธีพุทธศาสนา 
๓.๒.๘ สนับสนุนคาสาธารณูปโภคและอุปกรณใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๒.๙ สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให
นักเรียนไดดื่มทุกคนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๔๑ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  (ตอ) 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๓.๓ การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย ๓.๓.๑ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

๓.๓.๒ สนับสนุน ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 
๓.๓.๓ สงเสริมการเตนแอโรบิคทุกหมูบาน 
๓.๓.๔ โครงการเยาวชนสุขภาพดีหางไกลยาเสพติด 
๓.๓.๕ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย 
 

๓.๔ การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน ๓.๔.๑ สนับสนุนศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน 
๓.๔.๒ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูพิการ ผูติดเชื้อ 
และผูดอยโอกาส 
๓.๔.๓ สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 
๓.๔.๔ สงเคราะหและฟนฟูผูประสบสาธารณภัย 
๓.๔.๕ สนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
๓.๔.๖ จัดหาและซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหผูยากไร 
๓.๔.๗ จัดตั้งหนวยกูชีพตําบล 
๓.๔๘  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสุขสวัสดิ์ 
๓.๔.๙ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
๓.๔๑๐ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
 

๓.๕ การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ ๓.๕.๑ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสุขสวัสดิ์
เกมส 
๓.๕.๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 
๓.๕.๓ โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอไพรบึง 
๓.๕.๔ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ระดับตางๆ  
 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักปลัด / สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

 ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางความคุมกันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต  
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๔๒ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 พันธกิจ  อนุรักษสิ่งแวดลอม  กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 เปาประสงค 
  อนุรักษสิ่งแวดลอม  กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  ๑. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒. ประชาชนเกิดจิตสํานึกรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓. พื้นที่หมูบานสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
  ๔. จํานวนพื้นที่แหลงน้ํา และปาไมเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๔.๑  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๔.๑.๑  โครงการรณรงคเพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๑.๒ โครงการฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๑.๓ โครงการปลูกปาชุมชน 
 

๔.๒ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

๔.๒.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอย 

๔.๒.๒ โครงการสงเสริมการทําปุยหมักชุมชน 
๔.๒.๓ โครงการจัดทําแผนจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
๔.๒.๓ โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชน 
 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักปลัด  กองคลัง  สวนโยธา  สวนการศึกษา ฯ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

 ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  ๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่  ๔ การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๔๓ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและการบริการประชาชน 

 พันธกิจ  สงเสริม และพัฒนาความรูของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการเพื่อบริการ
ประชาชน  สรางความรู ความเขาใจ หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข 

 เปาประสงค 
  ๑. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการแกประชาชน 
  ๒. ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนาทองถิ่น 

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  ๑. ผูบริหาร  สมาชิกสภา  ขาราชการ  และพนักงานจาง ไดเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูอยูเสมอ 
  ๒. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  ๓. วัสดุ  ครุภัณฑ ในหนวยงานมีพรอมใชและเพียงพอตอการทํางานและการใหบริการแก
ประชาชน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๕.๑  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
จัดการชุมชน 
 

๕.๑.๑ ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง 
๕.๑.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ 
๕.๑.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
ทันสมัยในการบริหารจัดการ 
๕.๑.๔ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
๕.๑.๕ จัดทําเวทีประชาคม 
๕.๑.๖ จัดทําหนังสือสรุปผลการดําเนินงานของ อบต. 
๕.๑.๗ เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 
การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๔๔ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ  (ตอ) 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๕.๒ สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

๕.๒.๑ ฝกอบรมสัมมนา และทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือ 
พัฒนาประสิทธิภาพ คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. 
 พนักงาน ลูกจาง ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุมอาชีพ 
ตางๆ 
๕.๒.๒ พัฒนาบุคลากรผูดูแลเด็กใหมีมาตรฐานและม ี
ประสิทธิภาพ 
๕.๒.๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาระบบการ 
บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 

๕.๓.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.สุขสวัสดิ์ 
๕.๓.๒ โครงการจัดสรางเวปไซด อบต.สุขสวัสดิ์ 
๕.๓.๓ โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 
๕.๓.๔ สนับสนุนหนังสือพิมพหมูบาน 
๕.๓.๕ บริการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อประชาชน 
๕.๓.๖ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารที่ทําการ อบต. 
๕.๓.๗ กอสรางกําแพงสํานักงาน 

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักปลัด  กองคลัง  สวนโยธา  สวนการศึกษา ฯ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

 ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคง และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการดานการเมือง และการบริการประชาชน  
 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ 

 พันธกิจ  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เปาประสงค 
  ชวยเหลือ  ดูแล  และปองกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที ่

 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  ๑. จํานวนสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนมีจํานวนครบตามเกณฑกําหนด 
  ๒. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนไดรับการอบรม และฝกทบทวนความรูอยูเสมอ 
  ๓. ประชาชนที่ประสบภัยตางๆ ไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
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๔๕ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
๖.๑ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๖.๑.๑  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันความปลอดภัย 
ที่ควรรู 
๖.๑.๒ ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
๖.๑.๓ โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
๖.๑.๔ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งหนวยแพทยฉุกเฉิน 

๖.๒ สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

๖.๒.๑ ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในและ
ระหวางหมูบาน 
๖.๒.๒ จัดหาอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย 
๖.๒.๓ โครงการจัดเวรยามในชวงเทศกาลตางๆ 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัด  กองคลัง  สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

ความเชื่อมโยง 
  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางความมั่นคง และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
  ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่  ๖ การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ  
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความเดือน
รอนของประชาชนในพื้นที่ดานตางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟนฟูพัฒนาการจักการสาธารณะหรือโครงสราง
พื้นฐานซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและไดมีการพัฒนาดานการกีฬาการศึกษาฯอันเปน
รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆที่เก่ียวของโดยตรงกับการใช
ชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนา ไว ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มุง

พัฒนา ๖ ดานคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 
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๔๖ 

  ๓.  การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
    ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตร 
การวิเคราะหจุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอุปสรรค 
(T = Threat) 

๑.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  
แหลงน้ํา 

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย 
- การใหความสําคัญดานการพัฒนา 
   โครงสรางพื้นฐาน 
 
 

- ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการ 
   รวมกันดูแล รักษาทรัพยสิน 
   สาธารณประโยชน 
- งบประมาณในการพัฒนาดานคมนาคม 
ไมเพียงพอ 
- ระบบประปา  ยังกระจายไมทั่วถึง 

- การถายโอนงาน งบประมาณจาก 
  หนวยงานที่เกี่ยวของดานโครงสราง  
   พื้นฐาน 
- มีแหลงน้ําสํารอง  และไดรับการ
สนับสนุนนโยบายของทองถิ่นในดาน
แหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมี
คุณภาพ 

- การเกิดภัยน้ําทวมทําใหถนนได 
  รับการชํารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ําหนัก 
   เกินกวาที่กําหนดวิ่งผาน 
- ไดรับงบประมาณอุดหนุนจํากัด
และลาชา 

๒.  ดานเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว
หอมมะลิที่มีคุณภาพ   
- องคกรมีกลุมสตรีและศูนยถายทอด
เทคโนโลยีที่เปนที่รูจักและข้ึนชื่อและ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
เฉพาะดาน สามารถใหความรูและมี
แหลงการเรียนรู 

- มีการใชปุยเคมี และสารเคมีในการ 
   กําจัดศัตรูพืช 
- ขาดการสงเสริมดานการตลาด การ 
   กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรูในการพัฒนา 
   สินคาและดานการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยดานการเงิน เกิด 
   ปญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ปญหาการขาดแคลนแรงงานดาน 
   การเกษตร 

- โครงการสงเสริมทุนในรูปแบบ   
   ตาง ๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุม 
   ออมทรัพยเพ่ือการผลิต และธุรกิจ 
   ชุมชนอื่น ๆ 
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลง 
   สินทรัพยเปนทุนเพ่ือใชเปนหลัก 
   ทรัพยค้ําประกันได 
- การคมนาคมขนสงผลผลิตทางการ 
เกษตรมีความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ํา 
- ปจจัยการผลิตหรือตนทุนการ 
   ผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ํา 
- การเกิดภาวะเงินเฟอ เนื่องจาก 
  ราคาสินคา และราคาน้ํามันที ่
  แพงขึ้นเรื่อย ๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เชนภัย 
แลง  น้ําทวม ทําใหผลผลิตไดรับ     
ความเสียหาย 
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 ๔๗ 

 
 

ดาน 
การวิเคราะหจุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอุปสรรค 
(T = Threat) 

๓.  ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

- มีผูนําที่ดี มีความเขมแข็ง 
- ประชาชนมีความรัก สามัคค ีมีการ 
  รวมตัวกันในการรวมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุน 
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไมเกิด  
   การวางงาน 
- หนวยงานราชการทุกภาคสวนม ี
   การรวมมือใหความชวยเหลือ 
- มีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
คนพิการ  ผูปวยเอดส  และ
ผูดอยโอกาส 
- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
   ดานภูมิปญญาทองถิ่น 
- เด็กไดเขารับการศึกษาตามเกณฑ 
- มีสถานศึกษาที่มีความพรอมในการ
รองรับนักเรียน   

- งบประมาณมีจํานวนจํากัดในการเรง   
   การพัฒนา ทําใหการพัฒนาเปนไป 
   อยางชา ๆ 
- มีปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
แพรระบาด 
- อบต. ไมสามารถใหความชวยเหลือ
ไดอยางทั่วถึง 
- ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใสใน
เรื่องสุขภาพ  
- บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีนอย 
- ขาดแหลงเรียนรูเพื่อใชในการศึกษา 
เพิ่มเติม 
- อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนไม 
  เพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษา 

- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปราม  
   และแกไขปญหายาเสพติดอยาง 
   จริงจังและตอเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา 
  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนน     
  “คน” เปนศูนยกลางในการพัฒนา 
- นโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหา 
   ความยากจนของประชาชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
- รัฐมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
- การถายโอนตามโครงการตาง ๆ  
  เชน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
  อาหารกลางวัน สื่อการเรียน          
  การสอน 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที ่ 
  เนนทางดานวัตถุนิยมมากกวา  
   ดานจิตใจ 
- การแขงขันทางสังคมเพื่อความ 
   อยูรอด 
- วัฒนธรรมทางตะวันตกเขามามี 
  บทบาทตอแนวความคิดและวิถี 
  การดําเนินชีวิตของประชาชน 
- งบประมาณจํากัดไมเพียงพอ 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการ 
   ศึกษายังไมชัดเจน 
- คานิยมและวัฒนธรรมของ 
   สังคมที่เปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลมีไมเพียงพอในดาน
การศึกษา 
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 ๔๘ 

 

 

 

ดาน 
การวิเคราะหจุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอุปสรรค 
(T = Threat) 

๔.  ดานการบริการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- มีกลุมผูใชน้ํา 
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม 
  สมบูรณ 
- มีรถเก็บขยะ และใหการบริหารจัด 
  เก็บขยะภายในตําบล 

- ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- มลภาวะเสื่อมโทรม 
- การใหบริการจัดเก็บขยะยังไมทั่วถึง  
  

- การรณรงค สงเสริมใหทองถิ่นมี 
  การบริหารจัดการ    
  ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม   
  อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

- มลภาวะซึ่งหลีกหนีไมพนเรื่อง
ปญหามลภาวะเปนพิษ 

๕.  ดานการเมือง การ
บริหารจัดการ 

- สมาชิก อบต. มีการประสานงาน 
  รวมมือกันทํางานไมมีความขัดแยง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ 
  ดําเนินการตามนโยบายที่ไดวางไว 
- การประสานงานระหวางหนวยงานตาง 
ๆ เปนไปดวยดีและรวดเร็ว 
- บุคลากรรูจักหนาที่และมีความรับ 
   ผิดชอบในหนาที่ 
- อบต. มีความอิสระในการดําเนิน  งาน 
การบริหารงานเปนไปดวย  ความรวดเร็ว 
ทันทวงที 
 

- ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
  ทํางาน ตรวจสอบการทํางานมีนอย 
- บุคลากรมีไมเพียงพอ 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองคกร  
- ความไมพรอม ไมเขาใจ ในการรับ การ
ถายโอน ซึ่งมีความสับสนและ    
  ยุงยากอยูบาง 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยังไม 
 เพียงพอตอความจําเปนและตองการ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหมี 
  การกระจายอํานาจลงสูองคกร  
  ปกครองสวนทองถิ่น 
- มีการถายโอนงาน งบประมาณ 
และบุคลากรลงสูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
- การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการ 
   ดําเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถายโอนที่มี 
  ความยุงยากและเกิดความ 
  สับสนในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไมเชื่อมั่นใน 
  การบริหารงานของ อบต. 
- ขอจํากัดดานระเบียบและ 
  กฎหมายตาง ๆ 

 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๔๙ 

 
 

 

ดาน 
การวิเคราะหจุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจุดออน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะหโอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอุปสรรค 
(T = Threat) 

๖.  ดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
รักษาความสงบ 

- ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
เบื้องตนที่ควรรู 
- ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน 
- ประชุมชี้แจงทบทวนหนาที่และการเฝา
ระวังของประชาชนทุกหมูบาน 
- ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะและถนน
ระหวางหมูบาน 
- จัดหาอุปกรณในการรักษาความ
ปลอดภัย 
 

- ชุมชนขาดความเขมแข็ง และความ
เขาใจบทบาทของตนเองในเรื่องการมี
สวนรวมและการรวมกลุม  

- จัดฝกอบรม และทบทวนความรู
ใหกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน 
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปองกันภัยเบื้องตน 
 

- ขอทักทวงจากสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเกี่ยวกับคาตอบแทน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนที่ปฏิบัติหนาที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน 
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๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) 
กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ
ภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ 
รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจา
เปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาให
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) 
เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทา
ใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง
แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 
๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การ
ขาดแคลนกําลังแรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จาเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผล
ตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑ
ขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 
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ความเหลื่อมลํ้า 

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึง
บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูล
ขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผล
ใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคา
มากขึ้น นอกจากนี้  ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทาใหจําเปนตองมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน 
กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 ๕๒ 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้ง
การคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

บริบทภายนอก 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขาง
สั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลว
คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย
แรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการทีเ่หมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่
พัฒนาแลว 

การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใช
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต 
ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น 
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใส
และสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 

๕๓ 

   (๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจากัดใน
ดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสู
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการ
ใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป  

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทัง้แนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมี
ความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เปนปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และ
แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทาง
สังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความ
เสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการ
กัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผล
ตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
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(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน
และเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแส
การแขงขันทางการคา 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ 
ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกัน
ทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 

ประชาชนประกอบอาชีพ
มีรายไดบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีการศึกษาที่ทั่วถึง ใชหลักศาสนาเปนที่ยึด
เหยี่ยวจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เนน
กีฬาและนันทนาการตลอดจนสงเสริมดานสาธารณสุข
และสวัสดิการชุมชน 

มีระบบการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

องคกรมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 

ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพรอมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตร
จังหวัดศรีสะเกษ 

ยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเอง 

และแขงขันได 

เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

และคุณภาพชวีิตที่ดี 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เสริมสรางความมั่นคง 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดศรีสะเกษ 

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบต.สุขสวัสดิ์ 

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการ
พัฒนา 

๑. กอสรางและปรับปรุงบํารุง
ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 
๒. กอสรางขยายเขตไฟฟาและ
ไฟฟาสาธารณะ 
๓. กอสรางและขยายเขต
บริการประปา 
 

๑. สงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน 
๒. เพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิต 
๓. สงเสริมการลงทุน 
 

๑. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
๒. สงเสริมการศึกษา 
๓. สงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกัน
โรคติดตอ 
๔. สงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
๕. สงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
 

๑. สรางจิตสํานึกใหมีความ
ตระหนักในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๒. การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
 

๑. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน 
๒. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการพัฒนา 
๓. สงเสริมการพัฒนาและจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม 
 

๑. การปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
๒. สงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการกอสรางถนน วางทอ
ระบายน้ํา งานกอสรางตางๆ 
ขยายเขตไฟฟา ติดต้ังปาย ขุด
ลอกคลอง ขยายเขตไฟฟา และ
การประปา 

โครงการฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกร  
โครงการปลูกปุยพืชสดเพื่ออนุ
รักดิน 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
การศึกษา อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  
สงเสริมการศึกษา งานวันเด็ก งานรัฐพิธี 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการแขงขัน
กีฬา สงเสริมสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนา
ดานสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลสุขภาพ 

โครงการปลอยปลาปลูกปาเพื่อ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมราชินาถ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่อจากพระราชดําริ 
 

โครงการอบรมพัฒนาความรูแก
พนักงานสวนตําบล คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
จาง ลูกจาง  สงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชนจัดหาครุภัณฑ คา
สาธารณูปโภค ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสาร 

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 
เกี่ยวกับการปองกันภัยและระงับการ
เกิดภัยจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ  
จัดหาอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันภัย 
ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จัดกิจกรรมดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

แบบ ยท. ๐๑ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๕๖ 

๓.๔  แผนที่ยุทธศาสตร 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๒ 

เปาประสงค 
๑.โครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
 

๒.ประชาชนประกอบอาชีพมีรายไดบน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.ประชาชนมีการศึกษาที่ทั่วถึง ใชหลักศาสนา
เปนที่ยึดเหย่ียวจิตใจ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน เนนกีฬาและนันทนาการตลอด 
จนสงเสริมดานสาธารณสุขและสวัสดิการชุมชน 
 

๔.มีระบบการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่
มีประสิทธิภาพ 
 

๕.องคกรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดย
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล 
 

๖.ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพรอมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

ยุทธศาสตร 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองและบริการ
ประชาชน 

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชน 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

๑. กอสรางและปรับปรุง
บํารุงถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ํา 
๒. กอสรางขยายเขตไฟฟา
และไฟฟาสาธารณะ 
๓. กอสรางและขยายเขต
บริการประปา 
 

๑. สงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน 
๒. เพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิต 
๓. สงเสริมการลงทุน 
 

๑. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๒. สงเสริมการศึกษา 
๓. สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
การปองกันโรคติดตอ 
๔. สงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
๕. สงเสริมดานกีฬาและ
นันทนาการ 
 

๑. สรางจิตสํานึกใหมีความตระหนักในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

๑. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน 
๒. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
พัฒนา 
๓. สงเสริมการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน
และสังคม 
 

๑. การปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
๒. สงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
Strategy  Map 

วิสัยทัศน ชุมชนนาอยู มุงสูความเขมแข็ง แหลงสิ่งแวดลอมดี โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  มวลประชาเปนสุข  ปราศจากอบายมุขทุกชนิด   เศรษฐกิจดี  เพียบพรอมมีวัฒนธรรม                        
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของ 
อบต. ควบคูกับการวางผังเมืองที่ดี 

๒. สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนา
ดานอาชีพเสริม เพิ่มรายไดใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
พัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ สงเสริมดาน
สวัสดิการชุมชน และดานการสาธารณสุข 

๔. สงเสริมบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๕. พัฒนาองคกรและ
สรางระบบบริหาร
บานเมืองที่ดี 

๖. สงเสริมดานการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๕๗ 

 ๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
(ยท ๓) 

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
เมืองนาอยู (ยท ๑) 

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

- การคมนาคม
ขนสงมีความ
สะดวก สามารถ
รองรับการ
คมนาคมขนสงที่
จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตได 
- ระบบ         
สาธารณูปโภค
ทั้งไฟฟา ประปา 
มีเพียงพอและ
ทั่วถึง 

- ถนนที่
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
ประชาชนสญัจร
สะดวก  
- รองระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
 
- มีไฟฟาเขาถึง
ทุกความเรือน
และมีไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ 
 
 
 
- มีระบบ
ประปาสามารถ
ผลิตน้ําประปาที่
ไดมาตรฐาน 
 

๔ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 
๑ 

๔ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 
๑ 

๔ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 

๑ 

๔ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 

๑ 

๑. กอสราง
และปรับปรุง
บํารงุถนน 
สะพาน รอง
ระบายน้าํ 
 

๑.จํานวนถนนที่
ไดรับการกอสราง
และปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 
 
๒.จํานวนราง
ระบายน้าํไดรับการ
กอสรางเพิ่มขึ้น 
 
๓.จํานวนถนนที่
ปรับปรุงซอมแซม 
 
๔.จํานวนถนน
ลูกรังที่ขยายและ
ปรับปรุงผิวจราจร 
 
 
 
๕. จํานวนปาย
บอกทาง 

ปละ ๑ 
กิโลเมตร 
 
 
 
ปละ ๑ 

กิโลเมตร 
 
 
ปละ ๑
เสน 

 
ปละ ๒ 
เสน 

 
 
 
 

ปละ ๑
ปาย 

 

๑.กอสราง
ถนน 
 
 
 
๒.กอสรางราง
ระบายน้าํ 
 
 
๓.ปรับปรุง
ซอมแซมถนน 
 
๔.กอสราง
ถนนลูกรัง
ขยายและ
ปรับปรุงผิว
จราจร 
 
๕. ทําปาย
บอกทาง 

สวนโยธา 
 
 

 
 

สวนโยธา 
 
 
 

สวนโยธา 
 
 

สวนโยธา 
 
 
 
 
 

สวนโยธา 

สํานัก
ปลัด 

 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 

๕๘ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
(ยท ๓) 

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม (ยท ๑) 

การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

- การคมนาคม
ขนสงมีความ
สะดวก สามารถ
รองรับการ
คมนาคมขนสงที่
จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตได 
- ระบบ         
สาธารณูปโภค
ทั้งไฟฟา ประปา 
มีเพียงพอและ
ทั่วถึง 

- ถนนที่
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจร
สะดวก  
- รางระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวม
ขัง 
- มีไฟฟาเขาถึง
ทุกความเรือน
และมีไฟฟาสอง
สวางสาธารณะ 
- มีระบบ
ประปาสามารถ
ผลิตน้ําประปาที่
ไดมาตรฐาน 
 

๑๒ 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 

 
 
๑ 

๑๒ 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 

 
๑ 

๑๒ 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 

 
๑ 

๑๒ 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 

 
 

๑ 

๒. ขยายเขต
ไฟฟาและ
ไฟฟา
สาธารณะและ
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร 
 
 
 
๓. กอสราง
และขยายเขต
ประปา 

๑.จํานวนที่
ซอมแซมและขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ 
 
๒.จํานวนจุดที่
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
 
 
๑.จํานวนระบบ
ประปาหมูบานที่
ไดรับการกอสราง 
 
 
๒.จํานวนครัวเรือน
ที่มีน้ําประปาใช 
 
 
 
๓. ขุดลอกหนอง
น้ํา 

ปละ ๑๒ 
จุด 

 
 
ปละ ๒ 

กิโลเมตร 
 
 
 
ปละ ๑ 
หมูบาน 

 
 
 

ปละ ๕๐ 
ครัวเรือน 

 
 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 

๑.ซอมแซม
และขยายเขต
ไฟฟา
สาธารณะ 
 
๒.ขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร 
 
๑.กอสราง
ระบบ
น้ําประปาของ
หมูบาน 
 
๒.ขยายเขต
ประปาให
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 
 
๓. พัฒนา
แหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

สวนโยธา 
 
 

 
สวนโยธา 

 
 
 
 

สวนโยธา 
 
 
 
 

สวนโยธา 
 
 
 

 
สวนโยธา 

สํานัก
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๕๙ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาวห
นา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 
(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การยกระดับ
เศรษฐกิจให
พึ่งตนเองและ
แขงขันได (ยท ๑) 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให
พึ่งตนเองและ
แขงขันได (ยท ๓) 

การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ 

- ประชาชนมี
ความรูดาน
อาชีพการเกษตร 
และนําแนวคิด
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
- แหลงน้ําใน
พื้นที่สามารถ
นํามาใชทํา
การเกษตรได
อยางทั่วถึงและ
เปนระบบ 

- ประชาชนมี
ความรูตามหลัก
วิชาการในการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ประชาชนมีน้าํ
ใชในปริมาณที่
เพียงพอสําหรบั
การเกษตร 
 

๑ 
 

 
๘๐ 
 
 
๑๐ 

 
 

 
๑ 

 
 
๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

 
๘๐ 

 
 

๑๐ 
 

 
 

๑ 
 
 

๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

 
๘๐ 

 
 
๑๐ 

 
 

 
๑ 

 
 

๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

 
๘๐ 

 
 
๑๐ 

 
 

 
๑ 

 
 

๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ สงเสริม
อาชีพใหแก
ประชาชน 
 
 
 
 

๑.จํานวนครั้งที่
ฝกอบรมอาชพีใหแก
ประชาชน 
๒.จํานวนประชากรผูมี
อาชีพเสริม 
 
๓.จํานวนกลุมที่ไดรับ
การสนับสนุน 
 
  
๔.จํานวนกลุมที่ไดรับ
การสนับสนุน 
 
๕. จํานวนทุนที่ใหกลุม
อาชีพ 
 
 
๖. จํานวนครั้งที่
ฝกอบรม 
 
๗.จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
๘.จํานวนครั้งที่
ฝกอบรม 
๙.จํานวนครั้งที่
สนับสนุนและสงเสริม 

ปละ ๑ คร้ัง 
 
 

ปละ ๘๐ 
คน 

 
ปละ ๑๐ 

กลุม 
 
 

ปละ ๑ กลุม 
 
 
ปละ ๕ ทุน 

 
 
 

ปละ ๑ คร้ัง 
 
 

ปละ ๑ คร้ัง 
 

ปละ ๑ คร้ัง 
 

ปละ ๑ คร้ัง 

๑.ฝกอบรม
อาชีพใหแก
ประชาชน 
๒.โครงการ
สงเสริม
เกษตรกรปลูก
ปุยพืชสด 
๓.สนับสนุนกลุม
ผลิตขาวอินทรีย 
๔. สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน
ใหกลุมอาชีพ  
๕.ฝกอบรม
ยกระดับฝมือ
ของกลุมอาชีพ 
๖. สนับสนุน
กองทุนปุย 
๗.ฝกอบรม
เกษตรอินทรีย 
๘. สงเสริมการ
ปลูกขาวจาก
เมล็ดขาวพันธุด ี

สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 
สํานัก
ปลัด 
สํานัก
ปลัด 

สวน 
การคลัง 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๖๐ 

 
 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การยกระดับ
เศรษฐกิจให
พึ่งตนเองและ
แขงขันได (ยท ๑) 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให
พึ่งตนเองและ
แขงขันได (ยท ๓) 

การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ 

- ประชาชนมี
ความรูดาน
อาชีพการเกษตร 
และนําแนวคิด
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต 
- แหลงน้ําใน
พื้นที่สามารถ
นํามาใชทํา
การเกษตรได
อยางทั่วถึงและ
เปนระบบ 

- ประชาชนมี
ความรูตามหลัก
วิชาการในการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ประชาชนมีน้าํ
ใชในปริมาณที่
เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 
 

๑ 
 

 
 
๑ 

 
 
๑ 
 
 

 
 
๑ 

 
 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
๑ 
 

 

๑ 
 

 
 

๑ 
 

 
๑ 
 

 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 

๑ 
 

 
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 

๑ 
 

 
 

๑ 
 

 
๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

 

๒. สงเสริม
ศักยภาพและ
ขีด
ความสามารถ
ในการเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สงเสริม
การลงทุนและ
เพิ่มสถาน
ประกอบการ
ใหแก
ประชาชน 
 
 
 
 

๑.สงเสริมการเลี้ยง
สัตว 
 
 
๒.สงเสริมผลิต
อาหารปลอด
สารพิษ 
๓.รณรงคการปลูก
พืชไวกินเอง 
 
  
 
๔.สงเสริมการผลิต
ปุยจากหอยเชอรี ่
 
๑. จํานวนครั้งที่
จัดทํา 
 
 
๒. จํานวนศูนยฝก
อาชีพ 
 
๓.จัดตั้งตลาดกลาง 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

จํานวน ๑ 
แหง 

 
จํานวน ๑ 

แหง 
 

๑.สงเสริมการ
เลี้ยงสัตว
พื้นเมืองและสัตว
เศรษฐกิจตางๆ 
๒.ผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษ 
 
๓.สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.ปลูกมะนาว
นอกฤด ู
๑. สนับสนุน
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร  
๒.กอสรางศูนย
ฝกอาชีพ 
 
๓. จัดตั้งตลาด
กลางใหมีการ
จําหนายสินคา 
 

สํานักปลัด 
 

 
 
สํานักปลัด 

 
 

สํานักปลัด 
 
 

 
 
สํานักปลัด 

 
 
สํานักปลัด 

 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๖๑ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การเสริมสราง
ความคุมกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ยท ๒) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต 

- เด็กสตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง 
- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- นักเรียนระดับ
ปฐม และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
นม 
- เด็กปฐมวยั
ไดรับการพัฒนา
ความรูในทุก
ดาน 
- โรงเรียนไดรับ
การสนับสนุน
ดานการศึกษา
และวิชาการ 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๑. การพัฒนา
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น 

๑.จํานวนกจิกรรม
ดานคุณธรรมและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
๒.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 
 
 
 
๓.จํานวนกจิกรรม
ที่สงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
๔. สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
 
๕. จํานวนกิจกรรม
ที่สงเสริมสนบัสนุน
การจัดกิจกรรม
ของหนวยงานทาง
ราชการ 
๖.จํานวนกจิกรรม
ที่จัด 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 
 

ปละ ๕ 
คร้ัง 

 
ปละ ๖ 
คร้ัง 

 
ปละ ๓ 
คร้ัง 

 
 
 

ปละ ๓ 
คร้ัง 

๑.ฝกอบรมสราง
จิตสํานึกและจัด
กิจกรรมดาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 
 
๒.จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต บุญบั้ง
ไฟ ลอยกระทง 
และงานไหวพระ
ธาตุจังเกา 
๓.สงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
๔.จํานวน
กิจกรรมการ
ศาสนาที่สงเสริม 
๕. สงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของ
หนวยงานทาง
ราชการ 
๖.จัดกิจกรรมรัฐ
พิธ ี

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
สํานักปลัด 

 
 
 
สํานักปลัด 

 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๖๒ 

 
 
 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความคุมกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ยท ๒) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชวีิต 

- เด็กสตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- บุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ความรูอยูเสมอ 
- จัดโครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรม 
- ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 
- ประชาชน
ไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 
 

๑ 
 

 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 
๑ 

 
 
๑ 

 
 

 
 

๑ 
 
 

 
๑ 

๑ 
 

 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

 
๑ 

๑ 
 

 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

 
๑ 

๑ 
 

 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

 
๑ 

๒.การพัฒนา
และสงเสริม
การศึกษา 

๑.จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
 
 
๒.จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการ
สนับสนุน 
 
๓.จํานวนครั้งที่ทํา
การพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
๔.จํานวนครั้งที่
สนับสนุนอุปกรณ
การเรียนการสอน 
 
 
๕.จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม 
 
 
๖.จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 

ปละ 
๔๐๐ คน 

 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

๑.สนับสนุนการ
ทัศนศึกษานอก
สถานที่ของ
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ 
๒.สนับสนุน
อาหารกลางวัน
เด็กกินอิ่มเรายิ้ม
ได 
๓.พัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
๔.สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณการเรียน
การสอนเพื่อ
การศึกษาทกุ
ระดับ 
๕.สนับสนุน
กิจกรรมเขาขาย
ลูกเสือ คายผูนํา
เด็กและเยาวชน 
๖.จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาต ิ
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
สวน

การศึกษาฯ 
 

 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 
 

 

กอง
การศึกษา 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๖๓ 

 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การเสริมสราง
ความคุมกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ยท ๒) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต 

- เด็กสตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง 
- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- นักเรียนระดับ
ปฐม และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
นม 
- เด็กปฐมวยั
ไดรับการพัฒนา
ความรูในทุก
ดาน 
- โรงเรียนไดรับ
การสนับสนุน
ดานการศึกษา
และวิชาการ 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๑๒ 

 
๒๐๐ 

 
 

๑ 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๑๒ 

 
๒๐๐ 

 
 

๑ 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๑๒ 

 
๒๐๐ 

 
 

๑ 

๑ 
 

 
๑ 
 
 
 

 
๔๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๑๒ 

 
๒๐๐ 

 
 

๑ 

๒.การพัฒนา
และสงเสริม
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.การพัฒนา
สงเสริมดาน
สุขภาพ
อนามัย 

๗.จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
๘.จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
 
 
๙.จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหารเสริม
นมและอาหาร
กลางวัน 
๑. จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
๒. จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
 
๓.จํานวนครั้งที่
กิจกรรมที่จัด 
๔.จํานวนเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรม 
 
๕.จํานวนครั้งที่จัด
อบรม 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

 
ปละ 

๔๐๐ คน 
 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๒
คร้ัง 

 
 
ปละ ๑๒ 

คร้ัง 
ปละ 

๒๐๐ คน 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

๗.โรงเรียนวิถี
พุทธ 
๘.สนับสนุนคา
สาธารณูปโภค
และอุปกรณแก
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
๙.สนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
นม 
๑.สนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 
๒. สนับสนุน 
ปองกัน และ
ควบคุม
โรคติดตอ 
๓.โครงการแอ
โรบิคเพื่อสุขภาพ 
๔.โครงการ
เยาวชนสุขภาพดี
หางไกลยาเสพติด 
๕.โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งทีม
กูภัย 

สวน
การศึกษาฯ 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 
สํานักปลัด 

 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๖๔ 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

การเสริมสราง
ความคุมกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ยท ๒) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต 

- เดก็สตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง 
- คนชรา คน
พิการ และ
ผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- นักเรียนระดับ
ปฐม และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
นม 
- เด็กปฐมวยั
ไดรับการพัฒนา
ความรูในทุก
ดาน 
- โรงเรียนไดรับ
การสนับสนุน
ดานการศึกษา
และวิชาการ 

๑ 
 

 
๒๐๐ 

 
 

 
๒๐ 

 
 
 

๒๐ 
 
 

 
๑ 

 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 

 
๒๐๐ 

 
 

 
๒๐ 

 
 
 

๒๐ 
 
 

 
๑ 

 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 

 
๒๐๐ 

 
 

 
๒๐ 

 
 
 

๒๐ 
 
 

 
๑ 

 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑ 

๑ 
 

 
๒๐๐ 

 
 

 
๒๐ 

 
 
 

๒๐ 
 
 

 
๑ 

 
 

 
๑๐ 

 
 
 

๑ 

๔.การพัฒนา
และสงเสริม
ดานสวัสดิการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จํานวนศูนยที่
จัดตั้ง 
 
๒.จํานวนผูไดรับ
การสงเคราะห 
 
 
๓.จํานวนผูยากไร
และผูดอยโอกาสที่
ไดรับการ
สงเคราะห 
๔. จํานวนผูไดรับ
การชวยเหลือจาก
เหตุสาธารณภยั 
 
๕. จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 
 
 
๖.จํานวนผูยากไรที่
ไดรับการจัดหา
และซอมแซมที่อยู
อาศัย 
๗.จํานวนที่จัดตั้ง 
 
 

ปละ ๑ 
ศูนย 

 
ปละ 

๒๐๐ คน 
 

 
ปละ ๒๐ 

คน 
 
 
ปละ ๒๐ 

คน 
 
 

ปละ ๑
คร้ัง 

 
 
ปละ ๑๐ 

คน 
 
 

จํานวน ๑
หนวย 

๑.สนับสนุนศูนย
สงเคราะห
ประจําหมูบาน 
๒.สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูติดเชื้อ
และผูดอยโอกาส 
๓.ชวยเหลือผู
ยากไรและ
ผูดอยโอกาส 
 
๔.สงเคราะห
และฟนฟูผู
ประสบสาธารณ
ภัย 
๕. สนับสนุน 
กิจกรรมเหลา
กาชาดจังหวัดศรี
สะเกษ 
๖.จัดหาและ
ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหผูยากไร 
 
๗.จัดตั้งหนวยกู
ชีพกูภยั 
 

สํานักปลัด 
 

 
สํานักปลัด 

 
 
 
สํานักปลัด 

 
 
 
สํานักปลัด 

 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

 
สํานักปลัด 

 
 

สวนการ
คลัง 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๖๕ 

 
 
 
 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

 
(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รบัผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความคุมกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (ยท ๒) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

การพัฒนา
ดาน
คุณภาพ
ชีวิต 

- เด็กสตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- บุคลากร
ทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ความรูอยูเสมอ 
- จัดโครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมทาง
ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรม 
- ประชาชนมี
สวนรวมใน
กิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 
- ประชาชน
ไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 
 

๑๐๐ 

 

 
 

๑ 
 
 
๕๐ 
 

 
๑ 
 

 
๑ 
 
 

๕๐ 
 

๒ 

๑๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 

๕๐ 
 

 
๑ 

 
 

๑ 
 
 

๕๐ 
 

๒ 

๑๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 
๕๐ 

 

 
๑ 
 

 
๑ 
 
 

๕๐ 
 

๒ 

๑๐๐ 

 
 
 

๑ 
 
 
๕๐ 

 

 
๑ 
 

 
๑ 
 
 

๕๐ 
 

๒ 

๔.การพัฒนา
และสงเสริม
ดานสวัสดิการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
๕.การพัฒนา
ดานกีฬาและ
นันทนาการ 
 

๘.จํานวนสมาชกิ
กองทุน 
 
 
๙.ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
 

๑๐.จํานวนผูที่
ไดรับการสงเสริม
การคุณภาพชวีิต 
๑.จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
 
๒. จํานวนครั้งที่
เขารวม 
 
๓.จํานวนหมูบานที่
ไดรับอุปกรณกีฬา 
๔.จํานวนครั้งที่
จัดสง 

ปละ 
๑๐๐ คน 

 
 
จํานวน ๑ 

ศูนย 
 

ปละ ๕๐ 
คน 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๕๐ 

คน 
ปละ ๒ 
คร้ัง 

๘.กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลสุขสวัสดิ์  
 

๙.ศูนยพัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 
๑๐.สงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูดอยโอกาส 
๑.โครงการกีฬา
ตานยาเสพติดสุข
สวัสดิ์เกมส 
๒.โครงการกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ
อําเภอไพรบึง 
๓.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา 
๔.โครงการจัดสง
นักกีฬาเขา
แขงขันในระดับ
ตางๆ 
 

สํานักปลัด 
 

 
 
สํานักปลัด 

 
 
สํานักปลัด 

 
 

สวน
การศึกษาฯ 

 
สวน

การศึกษาฯ 
 

สวน
การศึกษาฯ 

สวน
การศึกษาฯ 

 
 

 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๖๖ 

 
 
 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

 
(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
(ยท ๓) 

การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สื่งแวดลอม (ยท ๑) 

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม 

- เด็กสตรี 
คนชรา คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ทางสังคมไดรับ
การสงเคราะห 
- กลุม/ชมรมที่
จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไดรับ
การสนับสนุน 
- สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา 
- สงเสริมศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ตําบล 
- ประชาชนมี
การออกกําลัง
กายและบริโภค
อาหารที่ถกูหลัก
อนามัย 

- บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรวมใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- พื้นที่หมูบาน
สะอาด
ปราศจากขยะ
มูลฝอย 
- จํานวนพื้นที่
แหลงน้ําและปา
ไมเพิ่มขึ้น 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 
๑ 

 
๒๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 

 
๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
๒๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
๒๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 

 
๑ 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
๒๐ 

๑. สราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

๑.จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
๒.จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 
 
 
 
๓.จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
๑. จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
 
 
๒. จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
 ๓.จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
๔.จํานวนถังขยะที่
จัดซื้อ 

ปละ ๔ 
คร้ัง 

 
 
 
 
 
 

ปละ 
๑๐๐ คน 

 
 

 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

๑.รณรงคและ
ประชาสัมพันธเพือ่สราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๒.โครงการปลอยปลาปลกู
ปาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 
๓.โครงการปลูกปาชุมชน 
๑.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
๑. สงเสริมการทําปุยหมกั 
๓.จัดทําแผนจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 
๔.จัดซื้อถังรองรับขยะใน
ชุมชน 

สํานัก
ปลัด 

 
 

 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 
 

สํานัก
ปลัด 

 
 

สํานัก
ปลัด 

 
สํานัก
ปลัด 

 

สวนการ
คลัง 

แบบ ยท. ๐๓ 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๖๗ 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย (ยท ๔) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

๕.การ
พัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการดาน
การเมือง
และการ
บริการ
ประชาชน 

- บุคลากรมี
ศักยภาพการ
ทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลใน
การใหบริการแก
ประชาชน 
- ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจและมีสวน
รวมทางการเมือง
และพัฒนา
ทองถิ่น 

- ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ และ
พนักงานจางได
เขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความ
รูอยูเสมอ 
- ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง 
- วัสดุ ครุภัณฑ 
ในหนวยงานมี
พรอมใชและ
เพียงพอตอการ
ทํางานและการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

๒๐ 
 
 
๑๒ 

 
 
๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
๒ 

 
๑ 
 
 
 

๒ 

๒๐ 
 
 
๑๒ 

 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

๒๐ 
 
 
๑๒ 

 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

๒๐ 
 
 

๑๒ 
 

 
๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

๑. สงเสริม
การมีสวนรวม
ของชุมชนใน
การบริหาร
จัดการชุมชน 

๑.จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ 
 
๒.จํานวนกจิกรรม
ที่เผยแพรให
ประชาชนทราบ 
๓.จํานวนครั้งที่
จัดหา 
 
 
 
๔. จํานวนครั้งที่
จัดหา 
๕. จํานวนกิจกรรม
ที่จัด 
๖.จํานวนครั้งที่
จัดทํา 
 
 
๗.จํานวนครั้งที่
จัดทํากิจกรรม 

ปละ ๑๕ 
โครงการ 

 
ปละ ๑๒

คร้ัง 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๒ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

ปละ ๒ 
ครั้ง 

๑.ประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดซื้อจัดจาง 
๒.เผยแพรขอมูล
ขาวสารทาง
ราชการ 
๓.จัดหาอุปกรณ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ 
๔.จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 
๕. จัดทําเวที
ประชาคม 
๖.จัดทําวารสาร
สรุปผลการ
ดําเนินงานของ 
อบต. 
๗.เสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย
และการมีสวน
รวมของ
ประชาชนใน 
อปท. 

สํานักปลัด 
 

 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
สํานักปลัด 

 
 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
 
 

สํานักปลัด 
 

 

สวนโยธา 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 

๖๘ 

 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย (ยท ๔) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

๕.การ
พัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการดาน
การเมือง
และการ
บริการ
ประชาชน 

- บุคลากรมี
ศักยภาพการ
ทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลใน
การใหบริการแก
ประชาชน 
- ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจและมีสวน
รวมทางการเมือง
และพัฒนา
ทองถิ่น 

- ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ และ
พนักงานจางได
เขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความ
รูอยูเสมอ 
- ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง 
- วัสดุ ครุภัณฑ 
ในหนวยงานมี
พรอมใชและ
เพียงพอตอการ
ทํางานและการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

๑ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 
 

๒. สงเสริม
การเพิ่ม
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถ
ในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.แนวทางการ
พัฒนาดาน
การพัฒนา
ระบบการ
บริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐาน 
สากล 

๑.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
 
 
 
๓.จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ 
๑.จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง 
๒.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

๑.ฝกอบรม
สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนกังาน 
ลูกจาง ผูนํา
ชุมชน และ
สมาชิกกลุม
อาชีพตางๆ 
๒.พัฒนา
บุคลากรผูดูแล
เด็กใหมี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
๓.จัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงาน 
๑.ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสํานักงาน 
๒.จัดทําและ
ปรับปรุงเว็บไซค
อบต. 
 

สํานักปลัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวน
การศึกษาฯ 
 

 
 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
สํานักปลัด 

 
 

กอง
การศึกษา 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 ๖๙ 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย (ยท ๔) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

๕.การ
พัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการดาน
การเมือง
และการ
บริการ
ประชาชน 

- บุคลากรมี
ศักยภาพการ
ทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลใน
การใหบริการแก
ประชาชน 
- ประชาชนมี
ความรู ความ
เขาใจและมีสวน
รวมทางการเมือง
และพัฒนา
ทองถิ่น 

- ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการ และ
พนักงานจางได
เขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความ
รูอยูเสมอ 
- ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง 
- วัสดุ ครุภัณฑ 
ในหนวยงานมี
พรอมใชและ
เพียงพอตอการ
ทํางานและการ
ใหบริการแก
ประชาชน 

๑ 

 
๓๖๕ 

 
 

 
 
 

 
๑ 

 
 

 
๒๐๐ 

 
 
 

 

๑ 

 
๓๖๕ 

 
 

 
 
 

 
๑ 

 
 
 

๒๐๐ 

 
 
 
 

 

๑ 

 
๓๖๕ 
 

 
 

 
 

 
๑ 

 
 

 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 

 

๑ 

 
๓๖๕ 

 
 
 

 
 

 
๑ 

 
 

 
๒๐๐ 

 
 
 
 

 

๓.แนวทางการ
พัฒนาดาน
การพัฒนา
ระบบการ
บริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐาน 
สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.จํานวนที่กอสราง 
 
๔.จํานวนที่ทําการ
สนับสนุน 
 
๕.จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่
ติดตั้งอินเตอรเน็ต 
 
๖. จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง 
 
 

๗.จํานวนเมตรที่
กอสราง 
 
 
 
 
 

ปละ ๑ 
หลัง 

วันละ ๑ 
ฉบับ 

 
ปละ ๓ 
เครื่อง 

 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 

ปละ 
๒๐๐ 
เมตร 

 
 

 
 

๑.กอสราง
บานพักพนักงาน 
๒.บริการ
อินเตอรเน็ต
ตําบลเพื่อ
ประชาชน 
๓.ปรับปรุง 
ซอมแซม อาคาร
ที่ทําการ อบต. 
 

๔.กอสราง
กําแพงสํานกังาน 

สํานักปลัด 
 

 
 

 
สํานักปลัด 

 
 
 
สวนโยธา 

 
 
 

สวนโยธา 
 
 

 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



          แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
 

 

 
๗๐ 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร 

จังหวัด 
 

(๑) 

ยุทธศาสตร 
อปท. ใน 

เขตจังหวัด 
 

(๒) 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 
 

(๓) 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 
 
 

(๔) 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
(๕) 

คาเปาหมาย 
(๖) 

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

 
 

(๗) 

ตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ 

 
 

(๘) 

ความกาว
หนา 
ของ

เปาหมาย 
(๙) 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

(๑๐) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
 

(๑๑) 

หนวย
สนับสนุน 

 
 

(๑๒) 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔       

การเสริมสราง
ความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย (ยท ๔) 

การเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม 
และคุณภาพชวีิต  
ที่ดี  (ยท ๒) 

๖.การ
พัฒนาดาน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
รักษาความ
สงบ 

- ชวยเหลือ ดแูล 
และปองกันสา
ธารณภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้นในพื้นที่ 

- จํานวนสมาชกิ
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือนมี
จํานวนครบตาม
เกณฑที่กําหนด 
- อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือนไดรับ
การฝกอบรม
ทบทวนความ
รูอยูเสมอ 
- ประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ
ไดรับการ
ชวยเหลืออยาง
ทันทวงที 

๑ 
 
 

 
๑ 

 
 

 
๑๐ 
 
๑ 
 
 

๔ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

 

๑ 
 
 

 
๑ 

 
 

 
๑๐ 

 
๑ 

 
 

๔ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

๑ 
 
 

 
๑ 

 
 

 
๑๐ 

 
๑ 

 
 

๔ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

 
 
๑๐ 

 
๑ 

 
 

๔ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

๑. การปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.สงเสริมการ
รักษาความ
สงบเรียบรอย 

๑.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
 
 
๒.จํานวนครั้งที่ฝก
ทบทวน 
 
 
๓.จํานวนเครื่องที่
จัดซื้อ 
๔.จํานวนครั้งที่ทํา
การฝกทบทวน 
 
๑. จํานวน จุด ที่
ติดตั้ง 
 
 
๒.จํานวนอปุกรณที่
จัดหา 
 
๓.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
 
ปละ ๑๐ 
เครื่อง 
ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๔ 

จุด 
 
 

ปละ ๑ 
คร้ัง 

 
ปละ ๒ 
คร้ัง 

๑.ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกบัการ
ปองกันภัยใน
เบื้องตน 
๒.ฝกทบทวน
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน 
๓.จัดซื้อวิทยุ
สื่อสาร 
๔.หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกูภัย 
 
๑.ติดตั้งไฟฟา
สองสวาง
สาธารณะภยัใน
หมูบาน 
๒.จัดหาอุปกรณ
ในการรักษา
ความปลอดภยั 
๓.จัดเวรยาม
ในชวงเทศกาล 

สํานักปลัด 
 
 
 
สํานักปลัด 

 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

 
สวนโยธา 

 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 

สํานัก
ปลัด 

 



                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่๔ 
ก า ร นํา แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น สี่ ป ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๒ 

                    สวนที่ ๔ 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางและปรับปรุง 
บํารุงถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ํา 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

อบต. 
สุขสวัสดิ ์

ระบบสาธารณูปโภค ดาน
แหลงน้ํา ระบบประปา 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

ระบบสาธารณูปโภคดาน
ไฟฟา แสงสวาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองชาง 

๒ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวิต ดานการสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน 

แผนงานการศึกษา การศึกษา 

ดานเกษตรอินทรีย แผนงานเกษตร สํานักปลดั 
ดานการสงเคราะห พัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลดั 

ดานกีฬา และนันทนาการ แผนงานการศึกษา การศึกษา 
ดานการศึกษาในระบบ แผนงานการศึกษา การศึกษา 
ดานสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

๓ ดานการจดัระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย การปองกัน
สาธารณะภัย ความสงบ
เรียบรอย และความ
ปลอดภัย 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลดั 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ดานการสรางจิตสํานึก 
ตระหนักในการจัดการ
ธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและ
ขยะมูลฝอย 

แผนงานเกษตร สํานักปลดั 

๕ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

๖ ดานการบริการการจัดการ
และบริการประชาชน 

ดานอาคาร สถานที่ วัสดุ 
อุปรณของหนวยงาน 

แผนงานพัสด ุ สวนการคลัง 

ดานการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลกร 

แผนงานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั 

ดานสงเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกิจการของ 
อบต. 

แผนงานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ



                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๓ 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๖ ดานการบริการการจัดการ
และบริการประชาชน 

ดานเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชน 

แผนงานบริหารงาน
บุคคล 

สํานักปลดั 

อบต. สุขสวสัดิ ์
ดานการจดัเก็บรายไดของ 
อบต. 

แผนงานจัดเก็บรายได สวนการคลัง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร ๑๗ ดาน ๑๐ แผนงาน ๔ สํานัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

        องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

          

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๑ ๒๒,๗๘๘,๙๐๐ ๓๓ ๕,๒๘๖,๙๖๐ ๔๐ ๙,๕๑๐,๗๕๔ ๑๒ ๒,๗๘๖,๙๐๐ ๑๒๖ ๔๐,๓๗๓,๕๑๔ 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑ ๑,๘๘๑,๐๐๐ ๙ ๒,๔๘๑,๐๐๐ ๑๑ ๒,๕๘๒,๔๐๐ ๙ ๑,๗๕๑,๕๐๐ ๔๐ ๘,๖๙๕,๙๐๐ 

รวม ๕๒ ๒๔,๖๖๙,๙๐๐ ๔๒ ๗,๗๖๗,๙๖๐ ๕๑ ๑๒,๐๙๓,๑๕๔ ๒๑ ๔,๕๓๘,๔๐๐ ๑๖๖ ๔๙,๐๖๙,๔๑๔ 
๒.)ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก 

          

 ๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๓ ๓๙๐,๐๐๐ ๒ ๒๔๐,๐๐๐ ๙ ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
 ๒.๒ แผนงานการเกษตร ๕ ๓๗๐,๐๐๐ ๕ ๓๗๐,๐๐๐ ๕ ๓๗๐,๐๐๐ ๕ ๓๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๖๑๐,๐๐๐ ๗ ๖๑๐,๐๐๐ ๘ ๗๖๐,๐๐๐ ๗ ๖๑๐,๐๐๐ ๒๙ ๒,๕๙๐,๐๐๐ 
๓.)ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

          

 ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑๖ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๘๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๘๓๐,๐๐๐ 
๖๓ ๓,๗๗๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ แผนงานการศึกษา ๔ ๒,๐๗๕,๐๐๐ ๕ ๒,๐๙๕,๐๐๐ ๓ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๓ ๑,๐๙๕,๐๐๐ ๑๕ ๖,๓๔๐,๐๐๐ 
 ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 

๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ ๒ ๒๘๐,๐๐๐ 
๘ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 

 ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ๘ ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๘ ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๘ ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๘ ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๓๒ ๓๘,๒๔๐,๐๐๐ 
รวม ๓๐ ๑๒,๙๔๓,๐๐๐ ๒๙ ๑๒,๙๔๓,๐๐๐ ๓๐ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๓๐ ๑๑,๗๖๕,๐๐๐ ๑๑๙ ๔๙,๔๗๐,๐๐๐ 

 
 

 

แบบ  ผ. ๐๗ 



๗๕ 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ ป  ๒๕๖๓ ป  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 

          

 ๔.๑ แผนงานสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชน 

๕ ๑๙๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๑๙๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๔๐๐,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองและบริการประชาชน 

          

  ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๘ ๑,๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๒๗ ๒,๗๕๗,๐๐๐ 
รวม ๑๓ ๑,๔๑๒,๐๐๐ ๘ ๑,๒๑๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๒๗ ๒,๗๕๗,๐๐๐ 

๖) ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ 

          

 ๖.๑  แผนงานงบกลาง ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 ๖.๒  แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๔๘๐,๐๐๐ ๔ ๔๘๐,๐๐๐ ๔ ๔๘๐,๐๐๐ ๔ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ ๔๐,๓๐๔,๙๐๐ ๙๕ ๒๓,๐๘๕,๙๖๐ ๑๐๑ ๒๕,๒๓๓,๑๕๔ ๗๐ ๑๗,๕๒๘,๔๐๐ ๓๗๗ ๑๐๖,๑๕๒,๔๑๔ 

 

 

 

 

แบบ  ผ. ๐๗ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๖ 

 

 
              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการวางทอระบายน้ําผา
ซีกภายในหมูบานโพนปลดั 
หมูที่ ๑ 
 

เพื่อระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔ เมตร  
ยาว ๑๓๕ เมตร 

๑๒๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

 
- - - ๑ สาย 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังถนนสายบานโพนปลดั-
หนองแข  
 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

๑๕๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน  

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายรองรองจังเอิญดาน
ทิศตะวันตกจากแยกถนนสาย
โพนปลัด/เขวา-เขตตําบล
ปราสาทเยอ 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

๑๔๔,๐๐๐.- 
งบ อบต. 

- - - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๗ 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ําทอผาซีกบานโพนปลัด หมู
ที่ ๑ จากบานนางสงบ-บาน
นายพิน สมราง 
 

เพื่อระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง 0.40 เมตร  
ยาว 300 ม. 

- 
๑๒๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕ โครงการกอสรางถนนดินจาก
บานนายสภุาพ บานโพนปลดั 
– แยกบานจังเอิญ 

เพื่อกอสรางถนนดิน
พรอมลงทอระบายน้ํา  
จํานวน ๑๔ ทอน 

กวาง ๓.๕๐  ม. สูง  
๐.๑๕ ม.ยาว ๔๕๐  ม. 
จากบานนายสภุาพ -
แยกบานจังเอิญ 

- - ๘๓,๑๖๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน
และระหวาง
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ํา (คสล.)ภายในซอยกลาง
หมูบานโพนปลัด  หมูที่ ๑ 
 

เพื่อกอสรางรองระบาย
น้ําและทําใหน้ําไมทวม
ขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๓๕ เมตร ซอย
กลางหมูบาน 

- 
 

๑๒๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
 

- 
 ๑ สาย 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗ โครงการขุดลอกฮองนอย 
(โครงการแกมลิง) บานโพน
ปลัด หมูที่ ๑ 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 

กวาง ๓๘ ม. ยาว  
๑๗๕ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. - 

 

- 
 

๕๐๗,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

- 
 ๑ แหง 

ราษฎรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๘ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการขุดลอกหนองน้ํา
จังเอิญบานโพนปลดั หมูที่ ๑ 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 

กวาง ๕๐ ม.  ยาว ๕๐ 
ม. ลึก ๓.๐๐ ม. - - 

๑๗๕,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ราษฎรมีน้ําเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๙ โครงการปรับปรุงทอเมนตจาย
น้ําประปาบานโพนปลดั หมูที่ 
๑ 

เพื่อบริการน้ําประปา
สําหรับหมูบาน 

ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร - - 

๓๙,๓๙๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ราษฎรหมูบานมีน้ํา
ใชในการอุปโภค - 
บริโภค 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานเขวา หมูที่ ๒ – บาน
โพนปลัด 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว๕๓ ม. 

๑๒๗,๒๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป – มาภายใน
หมูบานและระหวาง
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ํา (คสล.)ภายในหมูบานเขวา  
ถนนกลางหมูบานหมูที่ ๒ 

เพื่อระบายน้ําในหมูบาน
ไมใหน้ําทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๔๐ เมตร   
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

๑๓๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
ระบายน้ําในหมูบาน 
/ปองกันน้ําทวม 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒ โครงการกอสรางถนนดินบาน
เขวา-โนนขี้เหล็ก หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
 สูง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

๒๖๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป – มาภายใน
หมูบานและระหวาง
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๓ โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ภายในหมูบานเขวา  ซอยหลัง
โรงเรียนบานเขวา 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๐ ม. 

- 
๑๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป – มาภายใน
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๗๙ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการกอสรางถนนดินหนา
คอนเวิรส ๒ ขางทางบานเขวา 
หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกรวดเร็ว 

กวาง ๓.๐๐ ม .สูง๓.๐๐ 
ม.ยาว ๓๐ ม. 

- 
 

๙,๕๐๔ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ราษฎรไดรับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๕ โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายบานเขวา   - บานละโอง 
หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๓.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๓๐๐ ม. 

- 
๕๔๐,๐๐๐ 

-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๖ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานเขวา ซอยแยก
ถนนสายบานโนนสวาง 
 หมูที่ ๒ 

เพื่อใหประชาชน มีถนน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๓ ม. 

- - 
๑๒๗,๒๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานเขวา หมูท่ี ๒ – 
เขตตําบลศรโีนนงาม 

เพื่อปรับปรุงถนนใหดี
ขึ้นในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๖.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๐ ม.ยาว ๓,๒๐๐ ม. - - 

๖๑๔,๔๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานเขวา – หวยทา 
หมูที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุงถนนใหดี
ขึ้นในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๐ ม.ยาว ๑,๐๐๐ ม.
หนา ๔ มม.  

- - 
๑๒๘,๘๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙ โครงการขุดลอกหวยทา  
บานเขวา หมูที่ ๒ 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับทําการเกษตร 

กวาง ๓๐ม. ยาว 
๔,๑๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. - - 

๓,๐๗๕,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

- ๑ แหง 
ราษฎรมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐ โครงการขุดเจาะน้าํบาดาล
ขนาด ๖ นิ้ว 

เพื่อใหมีน้ําใชผลิต
น้ําประปาเพื่ออุปโภค 

จํานวน ๕ บอ 
๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ําเพื่อ
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๐ 

 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ โครงการขุดลอกหนอง 
ตาเพียงบานเขวา หมูที่ ๒ 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร 

กวาง ๒๓.๐๐ม. ยาว  
๔๔ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. 

- - 
๘๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง 
ราษฎรมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานบานจังเอิญ  - แยก
ถนนสายบานโพนปลัด/    
บานเขวา (ตอโครงการเดิม) 

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกรวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๓ ม. ๑๒๗,๒๐๐ 

(งบ อบต.) 
- - - ๑  สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๓ โครงการขุดลอกหนอง 
เซียงโคกบานเขวา หมูที่ ๒ 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับการเกษตร 

กวาง ๒๓.๐๐ม. ยาว  
๔๔ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. 

- - 
๘๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง 
ราษฎรมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๔ โครงการกอสรางสะพานขาม
รองน้ําจังเอิญ หมูที่ ๓ 

เพื่อกอสรางสะพานให
ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร 

๓,๖๘๐,๐๐๐ 
-. 

(งบ อบต.) 
- - - ๑  แหง 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๕ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานจังเอญิ (ซอย
สามัคคี) หมูท่ี ๓ 

เพื่อกอสรางถนน (คสล.)
ในการสัญจรที่สะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๓ ม.
ซอยสามัคค ี

๑๑๑,๓๐๐. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑  สาย 
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๖ โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบานจังเอญิ หมูที ่๓  

เพื่อระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

ทอกวาง ๑.๐๐ X๑.๐๐ 
เมตร จาํนวน ๑๔ ทอน - 

๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ระบายน้ําใน
หมูบาน /ปองกัน
น้ําทวม 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๗ โครงการกอสรางขยายถนนลง
ลูกรัง สายบานจังเอิญ หมูท่ี ๓ 
– วัดบานโพนปลัด 

เพื่อกอสรางถนนลง
ลูกรัง ในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  
สูง ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๗๕ เมตร 

- 
๙๙,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑  แหง 
ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๑ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานจังเอิญ หมูที่ ๓ 
– บานโนนยาง 

เพื่อปรับปรุงถนนดินให
ดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร 

- - 
๕๐,๔๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- 

๑ สาย ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๙ โครงการขุดลอกหนองจังเอิญ 
บานจังเอิญ หมูที่ ๓ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับทํา
การเกษตร 

ปากยาว รวม ๘๗๕ ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

- 
 

- - 
๑  แหง ราษฎรมีน้ําใชเพ่ือ

การเกษตร 
กองชาง 

อบต.สุขสวสัดิ ์
๓๐ โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายภายในหมูบาน 
หนองอิไทย หมูที๔่  

เพื่อกอสรางถนน คสล. 
ในการสญัจรที่สะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

- 
 

- 
 

- 
 

๑ สาย ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ภายในหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานหนองอิไทย /
บานหนองหนองยาว – แยก
หลังที่ทําการการ  
อบต. สุขสวสัดิ ์

เพื่อปรับปรุงถนนดินให
ดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ 
ม. 

๒๒๔,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - - 

๑ สาย ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ระหวางหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๒ โครงการกอสรางถนนดินสาย
แยกบานหนองอิไทย/อาลัย-
เชื่อมตอถนนหนองคา/อาลัย 

เพื่อกอสรางถนนดินเพื่อ
ใชในการสัญจรไป-มา 
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
ยาว ๘๒๐ เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  

- - - 
๓๑๔,๙๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ สาย ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ระหวางหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๒ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายหลังโรงเรียนบานหนองอิ
ไทย  - บานอาลัย   

เพื่อกอสรางถนน 
คสล.ใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๕.๐๐ ม  
.หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 

- 
๓๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา
ระหวางหมูบาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานหนองอิไทย ซอย
แยกคุมทุงลุยลาย 
 

เพื่อกอสรางถนน 
คสล.ใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก 

กวาง ๓.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๑๘๑ ม. 

- 
๓๒๕,๘๐๐ 

-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไป – มา 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๕ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
(คสล.) คอนเวิรสภายในหมูบาน
หนองอิไทย คุมเกษตรสมบรูณ 
– คุมมิตรสัมพันธ 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
ไดสะดวก รวดเร็ว 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐  ม. - 

๙๙,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
อิฐบล็อกภายในหมูบานหนองอิ
ไทยทิศเหนือหมูบาน 
(ตอโครงการเดิม) 
 

เพื่อใหการระบายน้ํา
ไดสะดวก รวดเร็ว 

กวาง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร - - 

๑๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๓ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ํา อิฐบล็อกภายในหมูบาน
หนองอิไทย (ซอยคุมประชา
สามัคคี) หมูท่ี ๔  

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๕๐ เมตร  
ลึก  ๐.๔๐ เมตร 

- - 
๙๘,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อระบายน้ํา
สะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๘ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ํา(คสล.) พรอมฝาปด
ตะแกรงเหล็กภายในหมูบาน
หนองอิไทย  

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๙๗  เมตร 
ลึก  ๐.๖๐ เมตร 

- - 
๑๐๕,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อระบายน้ํา
สะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓๙ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ํา อิฐบล็อก ภายในหมูบาน
หนองอิไทย หมูที่ ๔ 
 (ถนนกลางหมูบาน) 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- - 
๑๗๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

 ๑ สาย 

เพื่อระบายน้ํา
สะดวก 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๐ โครงการกอสรางถนนดินสาย
บานหนองอิไทย  - เขต 
 ต. หนองคา  

เพื่อกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรที่สะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
 สูง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐  เมตร 

- - 
๑๕๘,๔๐๐ 
(งบ อบต) 

- ๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๑ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานหนองอิไทย หมู ๔ – 
บานสลักได   

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร.
หนา ๐.๑๕  เมตร 
ยาว ๕๕  เมตร 

- - - 
๑๓๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 

อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๒ โครงการขุดลอกหนองเหล็ก
บานหนองอิไทย หมูที่ ๔ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตร 

กวาง ๑๒๑ ม.  ยาว 
๑๒๑ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. 

๑,๑๗๒,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

- - - ๑ แหง 
ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๔ 

 

  
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายแยกบานหวย – สะพาน
ขามลําหวยแฮด หมูที่ ๕ 

เพื่อกอสรางถนน (คสล.)
ในการสัญจรที่สะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๕  เมตร 

๑๖๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานหวย-บานสลัก
ได 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ใหดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐  เมตร 

๒๒๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ลงหินคลุกสายบานหวย – 
สถานที่แขงเรือยาว ลําหวย
หวยแฮด 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ใหดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร.
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- 
๑๙๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๖ โครงการซอมแซมถนน(คสล.) 
ภายในหมูบานหวย 
 (สายกลางหมูบาน) 

เพื่อซอมแซมถนนให
ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร.
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑๒๓ เมตร 

- - 
๑๙๐,๒๘๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๗ โครงการกอสรางรองระบาย
น้ําผาซีกภายในหมูบานหวย 
ซอยทางทิศตะวันออก
หมูบาน 

เพื่อระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ยาว ๔๕ เมตร 

- 
๔๖,๘๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

น้ําสามารถ
ระบายไดสะดวก
รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๕ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘ โครงการขุดลอกลําหวยแฮด 
หมูที่ ๕ 

เพื่อขุดลอกลําฮวย
แฮด 

กวาง ๓๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๙๓ เมตร 
ลึก ๓.๕๐ เมตร  

๑,๗๑๙,๐๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

- - - ๑ แหง 
ประชาชนไดมีน้ํา
ทําการเกษตร
อยางพอเพียง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔๙ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานสลักได  – บานสะแก 
(ตอโครงการเดิม) 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๘๐  เมตร 

- 
๑๙๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๐ โครงการซอมแซมถนน(คสล.) 
ภายในหมูบานสลักได (สาย
หนาศาลาประชาคมดานทิศใต
บานสลักได) 

เพื่อซอมแซมถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๓๕๕ เมตร 

๘๕๒,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๑ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานสลักได จาก
บานนายคําผง – บานนางนอย 
บุญธรรม  

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ ม . 
หนา ๐.๑๕ ม 
.ยาว ๕๖  ม. 

๑๓๔,๔๐๐  
(งบ อบต.) 

- - - ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๒ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานสลักได – ถนนสาย
ปราสาทเยอ/ระหาร  
 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 

- 
๖๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๖ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานสลักได – แยกถนน
สายบานพะแวะเหนือ 
หมูที่ ๑๒ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- 
๑๒๗,๒๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
ภายในหมูบานสายแยกถนน
สายบานสลักได/บานคูสี่แจ – 
บานนางรัชดาภรณ หมูที่ ๖ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - 
๑๒๗,๒๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑  สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๕ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
อิฐบล็อก ภายในหมูบานสลัก
ได จากบานนายอวม – บาน
นายกฤษติเดช  หมูที่ ๖ 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๕๐ เมตร  
ลึก๐.๔๐ เมตร 

- - 
๑๗๕,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อระบายน้ํา
สะดวก กองชาง 

อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกบานอาลัยสายจาก
หนาวัด-ถนนรอบหมูบาน
หนองไผ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๙๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 

๔๐๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕๗ โครงการขุดเจาะน้าํบาดาล
บานสลักได ขนาด ๖ นิ้ว 

เพื่อใหมีน้ําใชผลิต
น้ําประปาเพื่ออุปโภค 

จํานวน ๑ บอ 
๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน 
๑ แหง 

เพื่อใหมีน้ําใชผลิต
น้ําประปาเพื่อ
อุปโภค 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๕๘ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
(คสล.)ภายในคุมหนองยาโมง 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๔๗๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๗ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๙ โครงการกอสรางถนน(คสล)
บานอาลัยคุมบานอีตู-บานแขม 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๗๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๐ โครงการวางทอระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานอาลัย  /
บานหนองไผ/บานหนองยาโมง 
หมูที่ ๗  ขนาดø 0.60 X 0.60 
เมตร 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐เมตร  
จํานวน ๖ จุด ลึก 
๐.๖๐ เมตร - 

๕๗,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๑ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายหนาที่ทําการ อบต. สุข
สวัสดิ์ – บานอาลัย   

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๕.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๓  ม. 

๑๕๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๒ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายอาลยั – บานหนองยาโมง 
หมูที่ ๗   

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓  เมตร 

- 
๑๒๔,๘๐๐-. 

งบ อบต 
- - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๓ โครงการกอสรางถนนดินสาย
รอบหมูบานอาลัย หมูที่ ๗ 

เพื่อกอสรางถนน ดิน
ในการสัญจรที่สะดวก
ของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
สูง ๖๐ เมตร ยาว  
๑,๕๐๐  เมตร 

- 
๒๓๗,๖๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายแยกบานอาลัย – บาน
หนองอิไทย  

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตรยาว ๕๓  
เมตร 

- - 
๑๕๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๘ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๕ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.) ภายในหมูบานอาลัย  
จากสี่แยก –หนาโรงเรยีนบาน
อาลัย (ตอโครงการเดมิ)  

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- - 
๑๙๗,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานอาลัย  
จากสี่แยกทางทิศตะวันตก 
ของหมูบาน หมูที่ ๗ 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๗๔  เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๑๘๐,๙๖๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุก สายรอบหมูบาน
หนองยาโมง หมูที่ ๗ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๔๕๐  เมตร 

- 
๑๔๔,๐๐๐-. 
( งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๘ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายอาลยั – บานหนองยาโมง 
หมูที่ ๗   

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓  เมตร 

- - 
๑๒๔,๘๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖๙ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกสายคุมบานหนองอีตู  
หมูที่ ๗ 

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๓.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐  เมตร 

- - 
๗๒,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๘๙ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๐ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานอาลัย  
หมูที่ ๗ 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๔๐ เมตร  
ลึก  ๐.๔๐ เมตร 

- - - 
๑๓๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๑ โครงการกอสรางถนนดินสาย
หนาวัด/หนองไผ-นานางพิม
เพา พลพวก 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - 
๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๒ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
คสล. ภายในหมูบานพะแวะใต 
สายกลางบาน 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๒๗ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

๒๓๑,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานพะแวะใต ซอย
ทิศตะวันออกจากบานนาย
เปลี่ยน – บานนางนัด หมูที่ ๘ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ ม . 
หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๗๗ ม. 

๑๖๑,๗๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานพะแวะใต  หมูที่ ๘ – 
บานคูสี่แจ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐  เมตร 

- 
๖๐๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะใต – 
บานคูสี่แจ   

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  ม . 
หนา ๐.๑๐ ม. 
ยาว ๒๐๐  ม. 

- - 
๘๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๐ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๖ โครงการกอสรางลูกระนาด
ยางมะตอยบนถนนกลาง
หมูบานพะแวะใต หมูที่ ๘ 

เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
บนทองถนน 

จํานวน ๗ จุด 
- 

๔๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวน ๗

จุด 

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต 

 กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๗ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานพะแวะใต  หมูที่ ๘– 
บานสลักได 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐  เมตร 
ยาว ๔๐๐  เมตร 

๑,๒๐๐๐,๐๐๐ 
-. 

(งบ อุดหนุน) 
- - - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะใต  - 
ปาโคกปราสาทเยอ  

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐  เมตร 
ยาว ๙๘๐ เมตร 

- - - 
๓๙๒,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗๙ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสาย 
บานพะแวะใต  - หนองไผ  
หมูที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐  เมตร 
 ยาว ๑,๑๔๘ เมตร 

- - 
๑๔๖,๙๔๔ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๑ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๐ โครงการกอสรางศาลา
ประชาคมบาน 
พะแวะใต  หมูที่ ๘ 

เพื่อใหประชาชนบาน 
พะแวะใต  หมูที่ ๘ มี
สถานที่ดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนา 

จํานวน  ๑  หลัง 

- - - 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑  หลัง 

มีศาลาประชาคม กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๑ โครงการขุดเจาะบอบาดาล
บานพะแวะใต หมูที่ ๘  

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค 

จํานวน ๒ บอ 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวน 
๒ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

 กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๒ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ภายในหมูบานพะแวะใตจาก
บานนายคําม-ีบานนาย
ทองแดง 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๓ โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนหนองยาว/พะแวะเหนือ-
บานสุขสวสัดิ ์

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๒๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓,๓๙๐,๐๐๐ 
(งบอุดหนุน) 

- - - ๑ สาย 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๔ โครงการขุดเจาะบอบาดาล
บานหนองยาว หมูที่ ๙  

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค 

จํานวน ๒ บอ 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน 
๒ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๕ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายแยกถนนหนองใหญ – 
แยกถนนสายหนองยาว/บาน
อาลัย (ปูตา) ตอโครงการเดิม 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๒๐๐ ม. 

- - 
๔๘๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๒ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานหนอง
ยาว ซอยกลางหมูบาน หมูที่ ๙ 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๔๒  ม. - - 

๒๕๑,๖๘๐ -. 
(งบ อบต.) 

- 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๘๗ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานหนอง
ยาว   จากบานนายชู  -แยก
ถนนสาย บ.หนองยาว/บ.พะ
แวะเหนือ 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐ ม. 

- 
๑๒๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๘๘ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในหมูบานหนองยาว 
– เชื่อมถนนสายหนอง
กระจาน หมูที่ ๙ 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐ เมตร 

๒๘,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘๙ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานหนองยาว (ซอย
บานนอย) 
 หมูที่ ๙ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๖๐  เมตร 

- - 
๑๒๖,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๐ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานหนองยาว – บานพะ
แวะเหนือ  หมูที่ ๙ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑,๒๐๐,๐๐๐-
. 

(งบ อุดหนุน) 
- - - ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๑ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานหนอง
ยาว   ซอยสามแยก – หนา
บานนางอําพร  หมูที่ ๙ 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๓๐๐  เมตร  
ลึก ๐.๔๐ เมตร 

- 
๑๒๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๓ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๒ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานหนองยาว – 
แยกถนนสายหนองยาว/
หนองอิไทย หมูที่ ๙ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ ม  
.หนา ๐.๑๕ ม. 
ยาว ๗๖ ม. 

- - 
๑๘๒,๔๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มา
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกภายในหมูบานหนอง
ยาว ซอยบานนายคอน – บาน
นายสุวรรณ หมูที่ ๙  

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
 หนา๐.๑๐  เมตร 
 ยาว ๙๔  เมตร 

- - 
๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๔ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังภายในหมูบานหนองยาว 
ซอยบานนอย จากบานนาง
ดวน – บานนายวสันต หมูที่ ๙ 

เพื่อปรับปรุงถนนดิน
ใหดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๓.๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐  เมตร 
ยาว ๒๕๐  เมตร 

- - - 
๗๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๕ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังจาก ๔ แยกถนนสายบาน
หนองยาว/บานอาลัย  
หมูที่ ๙ – บานแขม  

เพื่อปรับปรุงถนนดิน
ใหดีขึ้นในการสญัจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐  เมตร 

- - 
๑๐๒,๔๐๐-. 
(งบ อบต. 

- ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๖ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานหนอง
ยาว   หมูที่ ๙ 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๑๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร   

- - - 
๑๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๗ โครงการขุดลอกน้ําคลอง 
อีสานเขียว บานหนองยาว  
หมูที่ ๙ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กวาง๑๒.๐๐ ม.  
 ยาว  ๕๐๐ม.  
ลึก ๓.๕๐ ม. 

- 
๑๘๐,๐๐๐.- 
(งบอบต.) 

- - 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๔ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๘ โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา
คลองอีสานเขียว บานหนอง
ยาว หมูที่ ๙ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กวาง๑๒.๐๐ ม.   
ยาว  ๑๕.๐๐ ม 
. สูง ๒.๐๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อุดหนุน) 

- - - 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๙๙ โครงการปรับปรุงตอเติมศาลา
ประชาคมบานหนองยาว  

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคม 

๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน ๑ 

แหง 
มีสถานที่ประกอบ
พิธีการทางศาสนา 

กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐๐ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว
จากสามแยกบานนอย-บาน
นายพรศักดิ ์

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- 
๓๖๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐๑ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
คสล. ภายในหมูบานหนองยาว
จากบานนางดอน-บานนาย
วสันต 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

- - 
๒๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

 กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานระหาร – 
บานโคน เขต ต.โนนปูน 

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ ม . 
หนา ๐.๑๐ ม 
.ยาว ๙๐๐ ม. 

๒๘๘,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๓ โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต
สําเรจ็(รั้วคาวบอย)หนา
หมูบานระหาร ถนนหนอง
แคน/จันลม 

เพื่อปองกันทรัพยสิน
สวนรวมของหมูบาน 

ยาว ๓๐๐ เมตร 
สูง ๑.๒๐ เมตร 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๔ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานระหาร 
หมูที่ ๑๐  

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๐๐  เมตร  
ลึก ๐.๔๐ 

- 
๑๐๐,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๕ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๕ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบาน 
ระหาร หมูที่ ๑๐ – บานสลัก
ได หมูที่ ๖ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- 
๑๒๗,๒๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกบานระหาร-ถนน
ปราสาทเยอ/ระหาร 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว๘๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

- 
๓๙๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๗ โครงการขุดลอกลําหวยแฮด 
บานระหาร หมูที่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กวาง๓.๐๐ ม.  ยาว  
๑,๐๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ 
ม. 

- - 
๑๓๕,๐๐๐.- 
(งบอบต.) 

- 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๘ โครงการขุดลอกหนองควาย
จอย บานสุขสวสัดิ์ หมูที่ ๑๑  

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กวาง ๔๐ ม. ยาว ๕๐ 
ม. ลึก ๓.๕๐ ม. 

๒๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๐๙ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
คสล. บานหยอดถนนโพน
ปลัด/หนองอิไทย 

เพื่อกอสรางรอง
ระบายน้ําและทําให
น้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
ลึก ๐.๖๐ เมตร 

๓๖๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 
ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานแขม-อาลัย 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑.๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๕๘๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๑๑ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานสุขสวสัดิ์ (บาน
แขม ซอยบานนางสงวน)  หมู
ที่ ๑๑    

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๔๓ เมตร 

๑๐๓,๒๐๐-. 
งบ อบต. 

- - - ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๖ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๒ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายเลียบคลองอีสานเขียว – 
ถนนสายพยุห/ขุนหาญ เขต ต. 
ปราสาทเยอ หมูท่ี ๑๑    

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - ๑๕๙,๐๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบาน 
บานแขม – ถนนสายโพน
ปลัด/หนองอิไทย 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
.หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- - ๑๒๗,๒๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
สายบานสุขสวสัดิ์ – บาน
หนองยาว หมูที่ ๑๑ 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓  เมตร 

- ๑๕๙,๐๐๐-. 
 (งบ อบต.) 

- - ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๕ โครงการปรับปรุงถนนดินลง
ลูกรังสายบานแขม  - บาน
อาลัย (ขางวัดปาบานแขม)  

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๘๐๐  เมตร 

- - ๑๐๒,๔๐๐-. 
 งบ อบต.) 

- ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๖ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานบานแขม – ถนนสาย
โพนปลัด/หนองอิไทย 

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
.หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓ เมตร 

- ๑๒๗,๒๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๗ โครงการกอสรางฝายทดน้ํา
บานสุขสวสัดิ์ คลองอีสานเขียว 
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ทําการเกษตรและ
เลี้ยงสตัว 

กวาง๔.๐๐ ม.   
ยาว  ๖.๐๐ ม.  
สูง ๑.๐๐ ม. 

- - - ๑๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
 ๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

- กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๗ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๘ โครงการปรับปรุงสันฝายน้าํลน 
บานสุขสวสัดิ์  หมูที่ ๑๑ 
จํานวน ๒ แหง 

เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ
อุปโภคและ
เกษตรกรรม 

กวาง  ๑๒.๐๐ ม. 
  สูง ๑.๐๐  ม.  - - 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๒ แหง 

ประชาชนกักเก็บ
น้ําเพื่ออุปโภค
และเกษตรกรรม 

- กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑๙ โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว จากบานสุขสวัสดิ์ - เขต
ตําบลปราสาทเยอ 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับทําการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

กวาง  ๑๒.๐๐ ม.  ยาว 
๒,๖๐๐ ม. ลึก ๓.๕๐ 
ม. 

๓๐๐,๕๐๐.- 
(งบอุดหนุน) 

- - - 
จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

- กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒๐ โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะรอบวัดปาบานแขม 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
สําหรับทําการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

กวาง ๔ เมตร 
ยาว ๖๕๐ เมตร 
ลึก ๒ เมตร 

- - - 
๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ แหง 

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสตัว 

- กองชาง 
 อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒๑ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา 
(คสล.)ภายในหมูบานพะแวะ
เหนือ    ซอยรอบหมูบาน หมู
ที่ ๑๒ 

เพื่อระบายน้ําและทํา
ใหน้ําไมทวมขัง 

กวาง ๐.๔๐ เมตร  
ยาว ๒๔๐ ม. ๒๔๙,๖๐๐ -. 

(งบ อบต.) 
- - - 

ระยะทาง 
๑ เสน 

การระบายน้ําได
สะดวก รวดเร็ว 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

๑๒๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะเหนือ 
– ถนนสายบานสลักได/บาน
หนองอิไทย 

เพื่อปรับปรุงถนนหิน
คลุกใหดีขึ้นในการ
สัญจรที่สะดวกของ
ประชาชน 

กวาง ๔.๕๐ เมตรหนา 
๐.๑๐ เมตรยาว 
๑,๔๐๐ เมตร 

๕๐๔,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒๓ โครงการกอสรางถนน (คสล.)
สายบานพะแวะเหนือ – บาน
สลักได 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๔.๐๐ ม .หนา 
๐.๑๕ ม.ยาว ๕๓ ม. - 

๑๒๗,๒๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๘ 

 

 
 
 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๔ โครงการกอสรางถนน (คสล.) 
ภายในหมูบานพะแวะเหนือ 
ซอยสระน้ําหนองคู    

เพื่อกอสรางถนน 
(คสล.)ในการสัญจรที่
สะดวกของประชาชน 

กวาง ๔.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๕๓  เมตร 

- - 
๑๒๗,๒๐๐-. 
(งบ อบต.) 

- ๑ สาย 
ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒๕ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบานพะแวะเหนือ 
– บานหนองอิไทย   

เพื่อปรับปรุงถนน
ลูกรังใหประชาชน
สัญจรไป-มาสะดวก
รวดเร็ว 

กวาง ๕.๐๐  ม . 
หนา ๐.๑๐ ม. 
ยาว ๒,๗๐๐  ม. 

- - - 
๑,๐๘๐,๐๐๐-

. 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 

ประชาชนสัญจร
ไดสะดวกรวดเร็ว 

- กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒๖ โครงการตอเติมศาลา
ประชาคมบานพะแวะเหนือ 
หมูที่ ๑๒ 

เพื่อตอเติมศาลาใน
การประกอบกิจกรรม
ศาสนา 

จํานวน  ๑  หลัง 

- - 
๑๐๐,๐๐๐ -. 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน  
๑  หลัง 

ประชาชนมีศาลา
ประชาคม ในการ
ดําเนินกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน 

- กองชาง 
- อบต.สุขสวัสดิ ์

 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๙๙ 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๗ โครงการไฟฟาเพื่อการเกษตร
จากบานโพนปลดั-โคกตานวน 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชสําหรับ
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
 ๕๐๐เมตร 

๑๓๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๘ โครงการไฟฟาเพื่อการเกษตร
บานโพนปลัด-โคกหัวเสือ 

เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
๔๐๐ เมตร 

 
๑๐๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๒๙ โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรบานโพนปลัดจาก
ปากคลองบานนายพิน – บาน
นางจําเนียร 

เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๕๐๐ เมตร 

.- 
 

๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- - ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๐ โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรจากถนนสายโพน
ปลัด/เขวา – โครงการพัฒนา
ที่ดิน ปาโคกโนนบก 

เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย  
๑,๕๐๐ เมตร 

- - 
๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๑ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานเขวา 
- หนองโบสถ 

เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย  
๑,๐๐๐ เมตร 

๒๗๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- - - ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบานเขวา หมู ๒ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
 ยาว๑๒๐ เมตร 
จํานวน ๓  ตน 

- - 
๓๒,๔๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- ๑ สาย 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางเพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๐ 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรบานจากฝายน้ําลน
บานเขวา หมูที่ ๒-เขตตําบล
ปราสาทเยอ (บานเขวา) 

เพื่อใหเกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย  
๑,๐๐๐ เมตร 

๔๐๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๔ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมูบาน
หนองอิไทย หมูที่ ๔ 

เพื่อปองกันอุบัติเหต ุ  จํานวน ๒ จุด  
- - - 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
๒  แหง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๕ โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะพรอมเพิ่มสายเมน
บานจังเอิญ หมู ๓ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง
เพียงพอ 

จํานวน ๒ จุด 
- 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๒ จุด 
ประชาชนมีไฟฟา
แสงสวางเพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร จากแยกหนา
โรงเรียนบานหนองอิไทย ไปทุง
นาทิศเหนือ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย  
๑,๓๐๐ เมตร 

- - - 
๓๕๑,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
๑  สาย 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๗ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานหนองอิไทยหมูที่ ๔ – 
บานหนองยาว 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทั่วถึง 

ระยะหาง  
๑,๑๐๐ เมตร - - - 

๒๙๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๓๘ โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงต่ําจากสี่แยก
ถนนลาดยางสายหนองแคน/
จันลม –บานหวย หมูท่ี ๕ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๓๐๐ เมตร 

- - 
๘๑,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

 
- ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๑ 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟาทาง
การเกษตรจากบานหวย-ศาลา
ประชาคม หมูที่ ๕ 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
๔๐๐ เมตร 

- 
๑๐๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ สาย 

เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟาทาง
การเกษตรลําหวยแฮด หมูที่ ๕ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย  
๑,๐๐๐ เมตร - - - 

๔๐๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ สาย 
เกษตรกรไดใช
ไฟฟาเพื่อทํา
การเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๑ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบภายในหมูบานหวย 
หมู ๕ 
 

เพื่อปองกันอุบัติเหต ุ  จํานวน ๒ จุด  

- 
๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๒ จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๒ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา 
บานสลักได จาก ๒ เฟส เปน 
๓ เฟส 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จํานวน  ๑  หมอ 
๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๑ จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๓ โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงต่ําบานสลักได 
จากบานนางจําเนียร – ร.ร. 
บานสลักได หมูที่ ๖ 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๗๐๐ เมตร 

- - 
๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๒ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๔ โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะภายในหมูบานสลัก
ได พรอมเพิม่สายเมน หมูที่ ๖ 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาสองทาง 

ระยะทางเฉลี่ย  ๓๐๐ 
ม.จํานวน  ๑๐  จดุ 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๑๐ จดุ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๕ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานสลัก
ได หมูที่ ๖  - บานหวย หมูท่ี 
๕   

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๐๐๐ เมตร 

- - 
๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๖ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานสลัก
ใด หมูที่ ๖ – บานหนองอิไทย 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๐๐๐ เมตร 

- - 
๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๗ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรสาย บาน
หนองไผ หมูที่ ๗ – บานเสมอ
ใจ เขต อ.พยุห 
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๐๐๐ เมตร 

๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๔๘ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรหนองอีตู 
แยก บานหนองไผ  - บานแขม  
 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ เมตร 

- 
๘๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๓ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๙ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบาน
หนองยาโมง  – นานางสมัย 
 บัวจันทร หมูที่ ๗ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๐๐๐ เมตร 

- 
๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง 

ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๐ โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงต่ํารอบหมูบาน
บานหนองยาโมง   หมูที่ ๗ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๗๐๐ เมตร - - 

๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๑ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานพะ
แวะใต-ถนนพยุห/ขุนหาญ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
๘๒๕ เมตร 

๒๒๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๒ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานหนองยาว จากซอยบาน
นางดวน – บานนายวสันต หมู
ที่ ๙ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๒๐๐ เมตร ๕๔,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 
- - - 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๓ โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตรบานหนองยาว  - 
หนองกระจาน หมูที่ ๙ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๑,๐๐๐ เมตร - 

๔๐๕,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง 
ประชาชนมีไฟฟา
เพื่อการเกษตร 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๔ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บานหนองยาวจากสี่แยกหนอง
ยาว-โรงเรยีนบานพะแวะ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย 
 ๘๐๐เมตร 

- - 
๒๑๖,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
- 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๔ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๕ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา 
บานหนองยาว จาก ๒ เฟส 
เปน ๓ เฟส หมูที่ ๙ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช จํานวน  ๑  หมอ - - 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๖ โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะจากบานนาย
สํานวน-บานนายสมพรหมูที่ ๙ 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟา
สาธารณะพรอม  จํานวน ๓ จุด - 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวน  
๓ จุด 

มีไฟฟาแสงสวาง
อยางเพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๗ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
จากถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย-บานนายสุวรรณ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย ๖๐๐ 

เมตร 
- - - 

๑๖๒,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๕๘ โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
จากถนนโพนปลัด/หนองอิ
ไทย-บานนอย ๒หลัง(หนอง
แวง) 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
ระยะทางเฉลี่ย ๒๕๐

เมตร 
- - - 

๖๗,๕๐๐ 

(งบ อบต.) 
จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ การไฟฟา 

อ.ขุนหาญ 

๑๕๙ โครงการติดตั้งโคมไฟฟาถนน
หนองแคน/จันลมหนาบานนาง
ศิริพร-บานนายฮวย หมูที่ ๑๐  

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาแสงสวาง จํานวน ๒ ตน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน 
๒ ตน 

มีไฟฟาแสงสวาง
อยางเพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๖๐ โครงการขยายหมอแปลงไฟฟา 
บานระหารจาก ๒ เฟส เปน ๓ 
เฟสหมูที่ ๑๐ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช จํานวน  ๑  หมอ - - 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวนท่ีใช 

๑ จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๖๑ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานระ
หาร หมูที่ ๑๐ - บานสลักได  
หมูที่ ๖ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร ระยะทางเฉลี่ย 

๗๐๐  เมตร 
- - - 

๑๘๙,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ สาย 

มีไฟฟาใชสําหรับ
ทําการเกษตร การไฟฟา 

อ.ขุนหาญ 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๕ 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๒ โครงการขยายสายไฟฟาพรอม
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะพรอม
หลอดไฟบานสุขสวัสดิ ์

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชสองทาง 

จํานวน ๑๐ จดุ 
- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - 
จํานวนท่ีใช 

๑๐ จดุ 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๖๓ โครงการขยายสายไฟฟา
สาธารณะแรงต่ําบานสุขสวัสดิ์   
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ระยะทางเฉลี่ย 
๑,๐๐๐  เมตร - - - 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวนท่ีใช 
๑ สาย 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา 
อ.ขุนหาญ 

๑๖๔ โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะภายในหมูบานสุข
สวัสดิ์ /บานหยอด/บานแขม  
หมูที่ ๑๑ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาอยางทั่วถึง 

ติดตั้งเสาไฟฟา 
 จํานวน ๖ จุด 

- - 
๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- 
จํานวนท่ีใช 

๑๐ จดุ 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ การไฟฟา 

อ.ขนุหาญ 

๑๖๕ โครงการเพิม่โคมไฟและหลอด
ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
พะแวะเหนือ  
หมู ๑๒ 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชสองทาง 

จํานวน  ๕  จุด 
๕๐,๐๐.- 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวนท่ีใช 

๖  จุด 

มีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ การไฟฟา 

อ.ขุนหาญ 

๑๖๖ โครงการกอสรางขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรบานพะ
แวะเหนือ-ถนนสายบานพะ
แวะใต/สลักได 

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชในการเกษตร 

ระยะทางเฉลี่ย 
 ๘๐๐เมตร 

- - - 
๒๑๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑ เสน 

มีไฟฟาใชสําหรับ
ทําการเกษตร การไฟฟา 

อ.ขุนหาญ 

 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๖ 

 

 
 

 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๑  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
  ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๓  การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
   ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
   ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๗ โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ 
 

เพื่อสงเสริมใหกลุม
อาชีพมีความเขมแข็ง
และใหมี
ความสามารถในการ
แขงขัน 

กลุมอาชีพตางๆ ทุก
หมูบานในเขตตาํบล 
สุขสวัสดิ ์

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๒ 
หมูบาน 

ประชาชนใน
ตําบลสุขสวสัดิ์
อาชีพเสริมที่
มั่นคง มีรายได
เพียงพอในการ
ดํารงชีพ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๖๘ โครงการกอสรางท่ีจําหนาย
สินคา และผลิตภณัฑชุมชน
ของตําบล(OTOP) 

เพื่อใหมีสถานท่ีใน
การจําหนายสินคา 
OTOP 

จํานวน  ๑ แหง - - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- ๑ แหง สรางอาชีพ/เพิ่ม
ทางเลือกในการ
ซื้อสิ่งของ 

 กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๖๙ โครงการปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง) 

เพื่อใหประชาชนนอม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการดําเนินชีวิต 

ประชาชนในเขตตําบล
สุขสวัสดิ ์

๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ประชาชนรูจัก
การประหยัด อด
ออม และลด
ภาระจายใชจาย
ในครัวเรือน 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

    

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๗ 

 

 
 
  ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
   ๒.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๐ โครงการสงเสริมการผลิตปุย
อินทรียอัดเมด็ 

เพื่อใหประชาชนซื้อ
ปุยในราคาที่ถูกกวา
ทองตลาด 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ์ หมู ๑ – ๑๒ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนซื้อปุย
ในราคาที่ถูกกวา
ทองตลาด 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๑ โครงการฝกอบรมเกษตร
อินทรีย/เกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดานเกษตร
อินทรีย 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ์ หมู ๑ – ๑๒ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนมี
ความรูดานเกษตร
อินทรีย 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๒ โครงการจดัหาวัสดุการเกษตร
สําหรับเกษตรกร 

เพื่อใหประชาชนมี
วัสดุสาํหรับใชใน
การเกษตร 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ์ หมู ๑ – ๑๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนมีวัสดุ
สําหรับใชใน
การเกษตร 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๓ โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูก
พืชปุยสดเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน 

เพื่อใหประชาชนมี
วัสดุสาํหรับใชใน
การเกษตรอินทรีย 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ์ หมู ๑ – ๑๒ 

๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนมีวัสดุ
สําหรับใชใน
การเกษตร 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๔ โครงการจดัหา เมล็ดพันธุพืช
ใหกับกลุมเกษตรตําบลสุข
สวัสดิ ์

เพื่อใหเกษตรกรมี
เมลด็พันธพืชท่ีมี
คุณภาพ 

สนับสนุนเกษตรกร  
หมู ๑ – ๑๒  

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนมีพันธ
ขาว/พืชสําหรับใช
ในการเกษตร 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๘ 

 

 
 
  ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
   ๒.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๕ 
 

โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกเกษตรกร 
ตําบลสุขสวสัดิ ์

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูดาน
การเกษตร 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ์ หมู ๑ – ๑๒ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนมี
ความรูดาน
การเกษตร 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๙ 

 

 
 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๖ โครงการจดักิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทา
พระพุทธศาสนาสืบ
ทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนตําบล 
สุขสวัสดิ ์

๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

รอยละ
ของ

ประชาชน
ฯลฯ 

ประชาชนไดเล็งเห็น
ประเพณีและ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๗ โครงการจดักิจกรรมงานวัน
ลอยกระทง 

สืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 

จัดงานประเพณ ี
ปละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนในตําบล
รูจักประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๘ โครงการฝกอบรมธรรมะ
สําหรับประชาชน ตําบลสุข
สวัสดิ ์

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก
ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

๑๒ หมูบาน 
๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนเกิดความ
สามัคคี อยูรวมกันได
อยางสันต ิ

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๗๙ โครงการสงเสริมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น 

รักษาวัฒนธรรมใหคง
อยูตอไป 

๑๒ หมูบาน 
๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

จํานวน 
๑๒ 

หมูบาน 

หนวยงานที่
เกี่ยวของมี
งบประมาณในการ
ดําเนินการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๐ โครงการทําบญุประเพณสีง
ทายปเกาตอนรับปใหม 

เพื่ออนุรักษประเพณี
ทองถ่ิน 

ประชาชนในเขตตําบล
สุขสวัสดิ ์

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
เพื่ออนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๐ 

 

 

 
 
   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๑ โครงการจดักิจกรรมงาน
ผูสูงอายุและสบืสานประเพณี
สงกรานต 

เพื่อจัดกิจกรรมให
ผูสูงอายุมีกิจกรรม
รวมกัน 
 

ผูสูงอายุทั้ง ๑๒ 
หมูบาน 
 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ผูสูงอายุรูจักการ
ดูแลตัวเองและรวม
อนุรักษประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๒ โครงการอนุรักษและสืบทอด
ประเพณีแหเทียนพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษปะเพณไีทย
ใหคงอยูสืบไป ใน
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนไดเห็นความ 
สําคัญของการจดั
กิจกรรม 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป พุทธศาสนิกชนรวม
อนุรักษประเพณีไทย
ใหคุงอยูตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๓ โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน เฉลมิพระเกียรต ิ

เพื่อจัดกิจกรรม เฉลิม
พระเกียรติดํารงตนเปน
เปนแบบอยางท่ีด ี

ทั้ง ๑๒ หมูบาน ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เด็กเยาวชนสามารถ
นําไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจําวัน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
    
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๑ 

 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๔ โครงการฝกอบรมทักษะกีฬา
ตานภัยยาเสพติด 

เพื่อจัดฝกอบรม
ทักษะกีฬาให
ประชาชนและยุวชน
หางไกลยาเสพติด 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ - ๑๒ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ประชาชนไดออก
กําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๕ โครงการ/สนับสนุน วัสดุและ
อุปกรณกีฬา 

เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณกีฬาในการ
สนับสนุนกิจกรรม
การกีฬา 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ - ๑๒ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๖ โครงการสงเสริมนักกฬีาเขา
รวมการแขงขันกีฬา 

เพื่อใหนักกีฬามี
ความสัมพันธที่ด ี

๑๒ หมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๗ โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬา/กรีฑา นักเรียนกลุม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 
๑๙ ปราสาทเยอ/สุขสวสัดิ ์

เพื่อใหนักเรียนมี
พัฒนาการดานกีฬา
และความสามคัค ี

โรงเรียนสังกัดพื้นท่ี
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 (งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เกิดความสามคัคี
ระหวางหนวยงาน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๘๘ โครงการแขงขันกีฬาสุขสวัสดิ์
เกมส  

เพื่อจัดการแขงขัน
กีฬา ใหประชาชนได
ออกกําลังกายและ
สรางความสามัคคีใน
ชุมชน 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ - ๑๒ 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๒ 

 

 
   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๙ โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ ครั้งท่ี  

เพื่อใหเจาหนาที่
ทองถ่ินไดออกกําลัง
กายและมีความ
สามัคค ี

เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอไพรบึง 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ ครั้ง/ป เกิดความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๐ โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กนักเรยีนในเขต
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เกิดความสามัคค ี กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๑ โครงการแขงขันกีฬาสําหรับ
นักเรียนกอนปฐมวัย ศูนยเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ ์

เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก
กอนวัยเรียนไดออก
กําลังกายและสราง
ความสามัคค ี

เด็กกอนเกณฑ ตําบล
สุขสวัสดิ ์

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๓ 

 

   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๒  แผนงานการศกึษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙๒ โครงการจดันิทรรศการแสดง 
ผลงานทางวิชาการ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สุข
สวัสดิ ์

เพื่อจัดนิทรรศการ 
การแสดง ผลงาน
ทางวิชาการ 

ศพด.อบต.สุขสวัสดิ์ได
แสดงผลงาน ๒๕,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

บุคลากรและเด็กเล็ก
ไดรับความรูทาง
วิชาการ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๓ โครงการจดัตั้งโรงเรียน
อนุบาลสุขสวัสดิ ์
     - กอสรางอาคาร 
     - จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ/
ครุภณัฑ  ฯลฯ   

เพื่อจัดตั้งโรงเรียน 
อนุบาลประจําตําบล 
ตลอดใหความรูแก
นักเรียนอนุบาล 

สรางโรงเรียนอนุบาล
จํานวน ๑ แหง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ ครั้ง 

เด็กเล็กมีทางเลือก
ในการเขารับ
การศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๔ โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดและ
ในเขตตําบลสุขสวสัดิ์  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนของ
งบประมาณ

ที่ใหการ
สนับสนุน 

สถานศึกษามี
งบประมาณในการ
บริหารงาน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๕ โครงการพัฒนาบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โรงเรียนในสัง กัดและ
ในเขตตําบลสุขสวสัดิ ์

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ครูและบุคลากรมี
ความรูความ 
สามารถตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
๑๙๖ 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนยการเรียนรูชุมชนตาํบล
สุขสวัสดิ ์

เพื่อใหการจัด
การศึกษาของศูนย
การเรยีนรูชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยการเรียนรูชมชน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

- 
๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ ครั้ง/ป 

ศูนยการเรียนรูชม
ชนมีวัสดุอุปกรณ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๔ 

 

 
   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙๗ โครงการกูชีพ กูภัย ฉุกเฉิน
ชวยเหลือประชาชน 
(๑๖๖๙) 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกประชาชน 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ – ๑๒ ๑๘๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รอยละของ
ผูรับบริการ
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมีบริการกู
ชีพ กูภัย ฉุกเฉิน 
เพียงพอ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๙๘ โครงการควบคมุและปองกัน
โรคตดิตอและโรคไขหวดั
ใหญ ๒๐๐๙/โรคไขหวัด
นก/โรคฉีห่นู/โรค
ไขเลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอ
และโรคไขหวดัใหญ 
๒๐๐๙/โรคไขหวดั
นก/โรคฉีห่นู/โรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ – ๑๒ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ประชาชนปลอด
โรคตดิตอ และโรค
ไขหวัดใหญ 
๒๐๐๙/โรคไขหวดั
นก/โรคฉีห่นู/โรค
ไขเลือดออก 
 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 

 
    
 

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๕ 

 

 
   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙๙ โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ) 

เพื่อสนับสนุนให
ผูสูงอายุมีทุนในการ
ดํารงชีพ 

ผูสูงอายุ จํานวน 
๘๙๗ ราย 

๗,๐๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๐๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๐๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๐๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทุกเดือน 
ผูสูงอายุมเีงิน
สําหรับการดํารง
ชีพ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๐ โครงการเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแก
คนพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยความพิการ) 

เพื่อสนับสนุนใหคน
พิการมีทุนในการ
ดํารงชีพ 

ผูพิการ จํานวน ๒๓๕ 
ราย ๒,๒๕๖,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๒,๒๕๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๒๕๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๒๕๖,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทุกเดือน 

ผูพิการมเีงิน
สําหรับการดํารง
ชีพ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
สงเคราะหผูติดเชื้อภมูิคุมกัน
บกพรอง (HIV) 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ 

ผูติดเชื้อภูมิคุมกัน
บกพรอง (HIV)ใน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๒๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ทุกเดือน 
ผูดอยโอกาส ผู
ยากไรไดรับการ
ชวยเหลือ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๒ โครงการสนับสนุนองคกร
บทบาทสตรีในระดับตําบล
สุขสวัสดิ ์

เพื่อสนับสนุนองคกร
บทบาทสตร ี

องคกรบทบาทสตรีใน
ระดับตําบลสุขสวสัดิ ์ ๑๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

องคกรบทบาทสตรี
ในระดับตําบลสุข
สวัสดิไ์ดรับการ
พัฒนา 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๓ โครงการหวงใยและใสใจ
ผูสูงอายุ ตําบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อดูแลผูสูงอายุ 
ตําบลสุขสวสัดิ ์

ผูสูงอายุ ตําบลสุข
สวัสดิ ์

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รอยละ
ของ

ผูสูงอายุ 
ที่ไดรับ
การดูแล 

ผูสูงอายุมีอายุยืน
ยาวมากขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

  
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๖ 

 

 
   
ยทุธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๓.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐๔ โครงการพัฒนาบทบาท 
สตรี ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวไทยหางไกลความ
รุนแรง 

เพื่อพัฒนาบทบาท 
สตรี ผูดอยโอกาส
และครอบครัว 

สตรี ผูดอยโอกาส
และครอบครัวใน
ระดับตําบลสุขสวสัดิ ์

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รอยละของ
สตรี 
ผูดอยโอกาส
และ
ครอบครัวที่
หางไกล
ความรุนแรง 

สตรี ผูดอยโอกาส
และครอบครัวไทย
หางไกลความ
รุนแรง 
 
 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๕ โครงการบริหารจัดการ
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณา
การ 

เพื่อบริหารจดัการ
ครัวเรือนยากจน
แบบบูรณาการ 

ครัวเรือนยากจน ใน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
ยากจน ใน
ตําบลสุข
สวัสดิ ์
 
 

ขจัดปญหาความ
ยากจนในตําบลสุข
สวัสดิ ์

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๖ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
กลุมสตรี ตาํบลสุขสวสัดิ ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมสตรี ตําบล
สุขสวัสดิ ์

กลุมสตรี ตาํบลสุข
สวัสดิ ์

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รอยละของ
กลุมสตรีที่
ไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพ 

กลุมสตรีในตําบลสุข
สวัสดิ์ มีคุณภาพ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๗ 

 

 

 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม    
   ๔.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐๗ โครงการปลอยปลา ปลูกปา 
เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อสรางจิตสํานึก
ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ – 
๑๒ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๘ โครงการปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน
และการวางชุมชนในตําบลสุข
สวัสดิ ์

เพื่อภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 

ชุมชนที่ ๑๒ 
หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 

จํานวน
พื้นท่ีที่ทํา
การปรับ 
ปรุงผัง
เมือง 
 

ชุมชนในตําบลสุขสวัสดิ์
มีสภาพ แวดลอมที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๐๙ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช มีพันธุกรรมพืช 
เพียงพอ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - 
จํานวน
พันธุพืช 

มีพันธุพืชสําหรับใชเปน
แหลงเรียนรู 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๘ 

 

 
   ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม    
   ๔.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑๐ โครงการประชาสมัพันธใหความรู
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวน
รวมในการจดัการขยะมูลฝอย 

เพื่อปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมลูฝอย 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ – 
๑๒ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๑ โครงการรณรงคประชาสัมพันธ 
สรางจิตสํานึกตระหนักในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อสรางจิตสํานึก
ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ์ หมูที่ ๑ – 
๑๒ 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษและหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๑๙ 

 

 
 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑๒ โครงการอบรม สมัมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานสวน
ตําบล 

เพื่ออบรม สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

คณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงานสวนตําบล 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - ๑ ครั้ง/ป 

คณะผูบริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงานสวน
ตําบลมปีระสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๓ โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพื่อทบทวนและพัฒนา
แผนพัฒนาตําบล 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสดิ ์

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนไดเล็งเห็น
ความสําคญัในการ
พัฒนาแผน 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๔ โครงการเลือกตั้งผูบริหาร/สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตาํบลสุข
สวัสดิ ์

เพื่อสรรหาตัวแทนของ
ประชาชนเขามาบริหาร
และพัฒนาตําบล 

ผูบริหาร/สมาชิก
สภาองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ ครั้ง/ป 

ไดผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ์ที่
ประชาชนตองการอยาง
แทจริง 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๕ โครงการเพิม่ศักยภาพผูนํา
ชุมชน/ผูนําทองถ่ิน 

เพื่ออบรมสมนาผูนํา
ชุมชน/ผูนําทองถ่ินเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 
 

ผูนําชุมชนและผูนํา
ทองถ่ินองคการ
บริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ ์

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป ผูนําชุมชนและผูนํา
ทองถ่ินมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๒๐ 

 

 
   

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑๖ โครงการกอสรางบานพัก
พนักงานสวนตําบล 

เพื่อใหพนักงานไดพัก
อาศัย 

บานพักจํานวน ๑ 
หลังตอป 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

   ๑ หลัง พนักงานไดพักอาศัย
ใกลที่ทํางาน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๗ โครงการอบรมวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยพนักงานสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

เพื่ออบรมวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย 

พนักงานสวนตําบล
สุขสวัสดิ ์

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๘ โครงการกอสรางลานกีฬา คสล. 
บริเวณหนาท่ีทําการ อบต.สุข
สวัสดิ ์

เพื่อใหประชาชนไดออก
กําลังกาย 

ลานกีฬา คสล.
ขนาดกวาง ๓๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 
๕๐ ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ แหง ประชาชนไดออกกําลัง
กาย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๑๙ โครงการกอสรางบานเฉลิมพระ
เกียรติศรีลาํดวนแกประชาชนผู
ยากไร ตาํบล  สุขสวัสดิ ์

เพื่อเปนท่ีพักอาศัยของผู
ยากจน/ผูยากไร/
ผูดอยโอกาส 

บานเฉลิมพระ
เกียรติศรีลาํดวน
จํานวน ๑ หลัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จํานวนบาน 
๑ หลัง  

ผูยากจน/ผูยากไร/
ผูดอยโอกาสไดรับความ
ชวยเหลือ 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๐ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
บริเวณหนาท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อใหมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามมีบรรยากาศด ี

บริเวณหนาท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จํานวน ๑ 
จุด 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ์มภีูมิ
ทัศนท่ีดีและสวยงาม 
 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ
หลังที่ทําการองคการบรหิารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

เพื่อใหมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามมีบรรยากาศด ี

บริเวณหลังที่ทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน ๑ 
จุด 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ์มภีูมิ
ทัศนท่ีดีและสวยงาม 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๒๑ 

 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒๒ โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ
หลังที่ทําการองคการบรหิารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

เพื่อใหมีภูมิทัศนท่ี
สวยงามมีบรรยากาศด ี

บริเวณหลังที่ทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ ์

- ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน ๑ 
จุด 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวสัดิ์มภีูมิ
ทัศนท่ีดีและสวยงาม 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๓ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทํา
การ อบต.สุขสวัสดิ ์

เพื่อใหอาคารคงทน
ถาวรและเหมาะสม 

อาคารขนาด ๔.๐๐ 
ม. สูง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๖.๐๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จํานวน
อาคาร 

อาคารมีความแข็งแรง
คงทนและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๔ โครงการกอสรางลาน คสล. 
บริเวณหนาท่ีทําการ อบต.สุข
สวัสดิ์ พรอมโครงหลังคาเหล็ก
เพื่อบริการประชาชนในการ
ติดตอราชการ 
 

เพื่อเปนสถานที่ในการ
บริการประชาชนผูมา
ติดตอราชการ 

ลาน คสล. ขนาด
กวาง ๙.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. ยาว 
๒๔.๕๐ ม. 

๙๙,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จํานวนถนน มีสถานท่ีในการบริการ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการไดสะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๕ โครงการกอสรางปาย
ประชาสมัพันธ (โครงเหล็ก) 
อบต. สุขสวสัดิ ์

เพื่อกอสรางปาย
ประชาสมัพันธ (โครง
เหล็ก) 

จํานวน ๒ ปาย - ๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - จํานวน ๒ 
ปาย 

ประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารไดรวมเร็วมาก
ขึ้น 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๖ โครงการปรับปรุงหองน้ําและ
หองอาบน้ําพรอมประปา 
ประจําศูนยเด็กเล็ก อบต.สุข
สวัสดิ ์

เพื่อปรับปรุงหองนํ้าและ
หองอาบน้ําพรอมประปา 

หองอาบน้ําประจํา
ศูนยเด็กเล็ก อบต.
สุขสวัสดิ ์

๙๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - จํานวน
หองน้ําและ
ประปา 

มีหองนํ้าสะอาดถูก
สุขลักษณะสาํหรับ
บริการประชาชน 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๒๒ 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒๗ โครงการกอสรางทางเดินลาด,
หองน้ํา,ปายประชาสัมพันธ,ที่
จอดรถและบริการขอมูลสําหรับ
ผูพิการ 

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ 

สําหรับผูพิการและ
ผูสูงอาย ุ

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - - รอยละของผู
พิการและ
ผูสูงอายุ
ที่มารับ
บริการ 

สามารถบริการ
ประชาชนไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๒๘ โครงการปรับปรุงหองน้ําหอง
ประชุม อบต.สุขสวัสดิ ์

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ 

จํานวน ๔ หอง ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวน ๔ 
หอง 

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดตอราชการ 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๑ 



                                                      แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

๑๒๓ 

 

 
  ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๖  การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ    

   ๖.๑  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒๙ โครงการชวยเหลือผูประสบภยั
ธรรมชาต ิ
 

เพื่อใหความชวยเหลือ
เบื้องตนแกผูประสบภัย
ธรรมชาต ิ

ผูประสบภยั
ธรรมชาติในเขต
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ป 
ผูประสบภยัธรรมชาติ
ไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงที 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

  ๖.๒  แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓๐ โครงการจดัเวรยามในชวง
เทศกาล 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนและเปน
การรักษาความสงบ 

ถนนสายหลักในเขต 
อบต.สุขสวสัดิ ์ ๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อบต.) 
๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒ ครั้ง/ป 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๓๑ โครงการฝกอบรมและทบทวน
การปองกันภัยใหกับ อปพร. 

เพื่อฝกทบทวนการ
ปองกันภัยใหกับ อปพร. 
ในตําบลสุขสวัสดิ ์

อปพร. ในพ้ืนที่
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
อปพร. มีความรูเรื่อง
การปองกันภัย 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒๓๒ โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
 

เพื่อปองกันไมใหยาเสพ
ติดเขามาสูพื้นที่ตําบล
สุขสวัสดิ ์

หมูที่ ๑ – หมูที่ ๑๐ 
๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ตําบลสุขสวสัดิ์เปน
ตําบลปลอดยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๑ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๔ 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนศูนย
ขอมูลขาวสารอําเภอไพร
บึง 

เพื่อพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารใหมีความ
ทันสมัยและเผยแพร
ขอมูลของสวน
ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยขอมูลขาวสาร
อําเภอไพรบึง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารจาก
สวนราชการ อบต. 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

 
 
 
 

แบบ  ผ. ๐๒ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๕ 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๒.  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหกับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
สุขสวัสดิ ์

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณและผาน
มาสําหรับอาหาร
กลางวันมีคุณภาพท่ีด ี

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลสุขสวสัดิ ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๒เทอม/ป 

เด็กกอนวัยเรยีน
และนักเรียนไดรับ
สารอาหารที่
ครบถวน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) ใหกับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีตําบลสุขสวัสดิ ์

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสรมิ ที่มีคุณคาทาง
โภชนาการแกเด็ก 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลสุขสวสัดิ ์ ๕๒๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/
เดือน 

เด็กกอนวัยเรยีน
และนักเรียนไดรับ
สารอาหารที่
ครบถวน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และคณุภาพผูเรยีน ๕ 
กลุมสาระหลักของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
สุขสวัสดิ์ ๖ แหง 

เพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมสาระ
หลัก 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลสุขสวสัดิ์ทั้ง ๖ 
โรงเรียน ๓๖๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ครั้ง/ป 

นักเรียนมีคณุภาพ
ดานการศึกษาใน
วิชาหลัก กองการศึกษาฯ 

อบต.สุขสวสัดิ ์

 
 
 
 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๖ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๓.  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

สนับสนุนงาน อสม.
ตําบลสุขสวสัดิ ์

๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนงาน
สาธารณสุข

มูลฐาน 

ระบบสาธารณ สุข
มูลฐานในตําบลมี
ระดับดีขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖ โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

เพื่ออุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นท่ี 

๙๗,๗๘๗ 
(งบ อบต.) 

๙๗,๗๘๗ 
(งบ อบต.) 

๙๗,๗๘๗ 
(งบ อบต.) 

๙๗,๗๘๗ 
(งบ อบต.) 

จํานวน
กิจกรรมที่
ไดรับการ
สนับสนุน 

ประชาชนมี
กิจกรรมทีส่งเสริม
ดานสุขภาพ 
 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗ โครงการสนับสนุนชมรม
ผูสูงอายุตาํบลสุขสวสัดิ ์

เพื่อสนับสนุนชมรม
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุตาํบลสุข
สวัสดิ ์

- 
๑๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- - ๑ ครั้ง/ป 

ผูสูงอายุมีกิจกรรม
เพื่อเสรมิสราง
ความแข็งแรงและ
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๘ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมบริจาคเลือดของ
อําเภอไพรบึง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
บริจาคเลือด 

ศูนยบริจาคเลือด
อําเภอไพรบึง 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนผู
บริจาค
เลือด 

มีเลือดเพียงพอตอ
การใชรักษาผูปวย 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 

 
 

 
 
 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    
   ๔.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการอุดหนุนศูนยตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด    
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสงเสริมใหการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิ  

จ.ศรีสะเกษ 
๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

จังหวัดศรีสะเกษ
ปลอดยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐ โครงการอุดหนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด อ.ไพรบึง 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิใน
อําเภอไพรบึง 

อุดหนุนอําเภอไพรบึง 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
อําเภอไพรบึงเปน
อําเภอปลอดยา
เสพติด 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผ. ๐๒ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๘ 

 

 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน    

   ๕.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอุดหนุนงาน
เงาะทุเรียนจังหวดั 
ศรีสะเกษ 

เพื่ออุดหนุนงานเงาะ
ทุเรียนจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

อุดหนุนกิจกรรมงาน
เงาะ ทุเรียน   

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประชาชนไดรวม
กิจกรรมกับงานเงาะ
ทุเรียนจังหวัด 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒ โครงการอุดหนุนการจดั
งานปใหมงานกาชาด 

เพื่อสนับสนุนงาน
ประเพณีของจังหวัด 

อุดหนุนปกครอง
อําเภอไพรบึง 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 
ประเพณีของจังหวัด
ศรีสะเกษ คงอยูคู
สังคมตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๓ โครงการอุดหนุนการจดั
งานวันเฉลิมพระเกียรติ 
๑๒ สิงหา 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอแมของ
แผนดิน 

อุดหนุนอําเภอไพรบึง 
๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๖,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ปวงชนชาวอําเภอไพร
บึงไดแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอแมของ
แผนดิน 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๔ โครงการอุดหนุนจัดงาน 
๕ ธันวามหาราช 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

อุดหนุนอําเภอไพรบึง 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ปวงชนชาวอําเภอไพร
บึงไดแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๕ โครงการอุดหนุนจัดงาน
วันปยมหาราช 

เพื่อรําลึกถึง 
พระปยมหาราช 

อุดหนุนอําเภอไพรบึง 
๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐.- 
(งบ อบต.) 

๑ ครั้ง/ป 

ปวงชนชาวอําเภอไพร
บึงไดแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอพระปย
มหาราช 

สํานักปลดั 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๒ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๒๙ 

 

        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 

โครงการซอมแซม
ถนนลาดยางสายภายใน
หมูบานหนองอิไทย หมูที่ 
๔ 

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๔๐ เมตร 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒ 

โครงการกอสรางถนน 
(คสล.) สายบานหนองยาว 
– บานพะแวะเหนือ 

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๕.๐๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

๑,๘๓๒,๕๐๐-
. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว 
๔๐๐ เมตร 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓ 
โครงการซอมแซมทํานบดิน
ลําหวยแฮด หมูที๕่ 

เพื่อซอมแซมทํานบ
ดินลําฮวยแฮด 

กวาง ๘ เมตร 
ยาว ๔๒ เมตร 
สูง ๓  เมตร 

๔๔๒,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว ๔๒ 
เมตร 

สูง ๓  เมตร 

ประชาชนไดใชน้ํา 
กองชาง 

อบต.สุขสวสัดิ ์

๔ 

โครงการกอสรางถนน 
(คสล) สายบานสลักได – 
บานเสมอใจ ต.หนองคา อ.
พยุห จ. ศรีสะเกษ 

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๔ เมตร  
ยาว ๒,๘๓๒ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๖,๗๙๘,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

- 
 

ยาว ๒,๘๓๒ 
เมตร 

 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

แบบ  ผ. ๐๓ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๓๐ 

 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ 

โครงการกอสรางถนน 
(คสล.) สายอาลยั หมูที่ ๗ 
– บานระหาร หมูที่ ๑๐ 

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๒,๙๗๙ เมตร 

๗,๑๕๐,๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว 
๒,๙๗๙ 
เมตร 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖ 

โครงการกอสรางถนน 
(คสล.) สายบานพะแวะใต 
– ถนนสายพยุห/ขุนหาญ 
หมูที่ ๘ (ชวงที่ ๒)  

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๔.๐๐  เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๗๓๓ เมตร 

๑,๗๖๐,๐๐๐-. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว ๗๓๓ 
เมตร 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗ 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานเขวา– บานโพนปลดั 

เพื่อบริการสาธารณะ
ดานถนนและทางเทา 

กวาง ๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 

๓,๓๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ยาว 
๑,๑๐๐ ม. 

ประชาชนไดใช
เสนทางสญัจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

รวม ๗  โครงการ - - ๒๔,๙๘๒,๕๐๐ 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

 
 
 
 
   

แบบ  ผ. ๐๓ 



๑๓๑ 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๓  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.  ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๑.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกรองจังเอิญ
บานโพนปลัด 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีนํา
ในการทําการเกษตร 

ปากบนกวา ๓๐ เมตร 
ปากลางกวา ๒๔ เมตร 
ยาว ๑,๗๖๐ เมตร ลึก 
๒ เมตร พรอมเกลี่ยคัน
คู ๒ ดานกวางขางละ๓
เมตรสูง ๑ เมตร 

๙๙๔,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
 

- 
 ๑ สาย 

ประชาชนมีน้ําใชใน
การทําการเกษตร
ตลอดทั้งป 

กองชาง 
อบต.สุขสวัสดิ์ 

รวม ๑ โครงการ ๙๙๔,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
 

- 
 - - - 

 
 

 
  
 

แบบ  ผ. ๐๕ 



                        แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ ์

๑๓๒ 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตรที่  ๔  การเสริมสรางความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑.  ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองและบริการประชาชน 
   ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการลดขั้นตอนและ
กระบวนการทํางาน 

เพื่อลดขั้นตอนและ
กระบวนการทํางาน
เพื่อใหบริการ
ประชาชน 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสด์ิ - 

 
- - - 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ติดตอราชการ อบต.สุขสวัสดิ์ 

๒ โครงการบริการประชาชน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อบริการประชาชน
ในเวลานอกราชการ 

ประชาชนตําบลสุข
สวัสด์ิ - 

 
- 
 - - 

รอยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ติดตอราชการ อบต.สุขสวัสดิ์ 

 
 

 

แบบ  ผ. ๐๖ 



 

๑๓๓ 

         
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                                                            
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อโตะทํางาน ประจาํ
สํานักงานปลัด อบต.สุขสวัสดิ์ ขนาด
๑๒๐ ซม. จํานวน ๕ ตัว  

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๒ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อเกาอี้ ประจํา
สํานักงานปลัด อบต.สุขสวัสดิ์  
จํานวน ๕ ตัว 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๓ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อโตะพับหนาเหล็ก 
ขนาด กวาง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๐  
ซม. สูง ๗๕ ซม. จํานวน ๒๐ ตัว 

๔๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๒,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อเต็นสขนาดใหญ
ประจําสํานักงาน อบต.สุขสวัสดิ์ 
จํานวน ๕ หลัง 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 
 

โครงการจดัซื้อเกาอี้พลาสติกประจํา
สํานักงาน อบต.สุขสวัสดิ์ จาํนวน 
๒๐๐ ตัว 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 
 

โครงการจดัซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 
๔ ตู ๑๔,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๔,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 
 

โครงการจดัซื้อโตะวางเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน ๑ 
ชุด 

๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองคลัง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

 แบบ ผ ๐๘ 



 

๑๓๔ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องพิมพเลเซอร 
ชนิด LED ขาวดํา 
(Multifunction) 

โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 
ชนิด LED ขาวดํา (Multifunction) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๙,๖๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙,๖๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙,๖๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙,๖๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองคลัง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๙ การรักษาความ
สงบภายใน 

คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการ
ประชาชนที่มา
ติดตอราชการ 

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา 
๑๒,๐๐๐ บีทีย ู

๑๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๗,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๐ การศึกษา คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อโตะทํางาน ประจาํ
กองการศึกษาฯ อบต.สุขสวัสดิ์ 
ขนาด๑๒๐ ซม. จํานวน ๑ ตัว  

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๑ การศึกษา คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพื่อการบริการและ
บริหารงานใน
องคกร 

โครงการจดัซื้อเกาอี ้ประจํากอง
การศึกษาฯ อบต.สุขสวสัดิ์ จํานวน 
๑ ตัว  

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองการศึกษาฯ 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๒ เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑอื่น เพื่อสํารองสําหรับ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ จํานวน ๕ 
แหง 

โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง มอเตอรไฟฟา ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อบต.) 
๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๓ เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑอื่น เพือ่สํารองสําหรับ
ประปาขนาดเล็ก 
จํานวน ๔ แหง 

โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล
ขนาดไมนอยกวา ๒ แรงมา แบบ
ซับเมิรส ซิบเบิล้ 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กองชาง 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพื่อบริการ
ประชาชนในเขต
ตําบลสุขสวสัดิ ์

โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปดขางเททาย 

๙๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

๑๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภณัฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพื่อจัดซื้อกลองถาย
วีดีโอ 

โครงการจดัซื้อกลองถายวีดโีอ 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สํานักงานปลัด 
อบต.สุขสวสัดิ ์

รวม ๑,๔๔๓,๑๐๐ ๑,๔๔๓,๑๐๐ ๑,๔๔๓,๑๐๐ ๑,๔๔๓,๑๐๐  

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่๕ 
ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๓๖ 

 

สวนท่ี ๕ 
 

 
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และใน
การประเมินแผนน้ันจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
ประกอบดวย 

๑.๑ ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ คะแนน 
๑.๒ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
๑.๓ ยุทธศาสตร ๖๕ คะแนน ประกอบดวย 
 ๑) ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ คะแนน 
 ๒) ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
 ๓) ยุทธศาสตรจังหวัด ๑๐ คะแนน 
 ๔) วิสัยทัศน ๕ คะแนน 
 ๕) กลยุทธ ๕ คะแนน 
 ๖) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ ๕ คะแนน 

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร ๕ คะแนน 
๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ๕ คะแนน 
๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐  (๘๐ คะแนน) 
  

 

การตดิตามผลและประเมนิผล 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๓๗ 

 

 ๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
ประกอบดวย  
  ๒.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติใชในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติใชในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๔ ยุทธศาสตรและแผนงาน ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย 
   ๑) ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน   
   ๒) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 

๓) เปาหมาย(ผลผลลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได 
ถูกตอง ๕ คะแนน 
๔)โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 
๕) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๕   ๕ คะแนน 
๖)โครงการสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  ๕ คะแนน 
๗)โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน 
๘) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
๙)งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย  ๕ คะแนน 
๑๐) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
๕ คะแนน 
๑๒) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน 
คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐คะแนน) 
 

 ๓.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประเด็นการพิจารณา 
 ๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๒๐) 
 ๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 ๓.ยุทธศาสตร ประกอบดวย (๖๕) 
  ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 
  ๓.๕ กลยุทธ (๕) 



                   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๓๘ 

 

  ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
  ๓.๘ แผนงาน (๕) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)  
  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๒.การติดตามผลและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวในหัวขอ ๓.๑ และมีหลักการประเมินโครงการที่สําคัญคือ การติดตามและประเมินผล
โครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 

๓.สรุปการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
๒) แบบบัตรคะแนน 
๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ ์
๔) แบบเชิงเหตุผล 
๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกไขปญหาหรือเรียนรูปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม 
๘) แบบการประเมินผลกระทบ 
๙) แบบการประเมินความเส่ียง 
๑๐) แบบประเมินตนเอง 
๑๑) แบบอ่ืนๆที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดข้ึน  

 

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามที่กําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดรับประโยชนอยางไรและขาราชการไดรับผลประโยชนอยางไร 

 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
  

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากขึ้น 
 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   



                   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

๑๓๙ 

 

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังใน 

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินส่ีป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
๔)  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
 


