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ส่วนที่ 1 
 

 
 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านและต าบล 
 

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   ได้ยกฐานะจากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  เป็น 
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  เมื่อวันที่  16   กรกฎาคม  2551  และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ  มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงขึ้ น  การด ารงชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น  ท าให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพด้านต่าง ๆ  มากขึ้น  ประกอบกับเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีรายได้สูงพอ  ที่จะด าเนินการปกครอง
ท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้  

ทิศเหนือ จดต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้  จดต าบลอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก จดต าบลสามผง  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
ทิศตะวันตก จดต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 

โดยต าบลสามัคคีพัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภออากาศอ านวย  อยู่ในเขตการปกครอง 
ของอ าเภออากาศอ านวยห่างจากตัวอ าเภอระยะทาง 15 กิโลเมตร  ต าบลสามัคคีพัฒนา  มีพ้ืนที่ประมาณ  
77.424 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 48,390ไร่  แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  28,819  ไร่เป็นต าบลขนาดกลาง  
โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 บ้านหนองผือ  หมู่ที่  4 1 
2 บ้านนาดอกไม้  หมู่ที่ 8 2 
3 บ้านดอนทอย  หมู่ที่ 3 3 
4 บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่  5 4 
5 บ้านสามขา  หมู่ที่ 7 5 
6 บ้านหนองสนุก  หมู่ที่ 6 6 
7 บ้านถ้ าเต่า  หมู่ที่  1 7 
8 บ้านโนนจ าปา  หมู่ที่ 2 8 
9 บ้านสามัคคี  หมู่ที่  9 9 
10 บ้านโนนจ าปา  หมู่ที่ 10 10 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
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แผนที่ต าบลสามัคคีพัฒนา 
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
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แผนที่หมู่บ้านหมู่ที่  1,2,9,10 
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แผนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 3,6 
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แผนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 7 
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แผนที่หมู่บ้านหมู่ที่ 5,8 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  น้ าท่วมขังท าให้ 

เกิดน้ าท่วมในฤดูฝน  เกือบทุกปีสภาพเดิม   ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง  ดินทราย  ดินจืด  ดินเปรี้ยว  พ้ืนที่  เหมาะ
ส าหรับการประมงน้ าจืด  ท านาปี  และท านาปรัง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
  มีอาณาเขตอยู่ติดกับเทือกเขาภูพานเป็นแนวยาว  จึงท าให้เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มี
อากาศค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม และร้อนจัดในฤดูร้อนประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ในส่วนฤดูฝนก็มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยเฉพาะระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ฝนจะตกในปริมาณมาก ท าให้น้ าท่วมเกือบทุกปี โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางทิศเหนือซึ่ ง
เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงทิศใต้เป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกเป็นป่าโปร่ง ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเป็นป่าโปร่งนอกนั้นเป็นทุ่งนามีล าน้ ายามและล าน้ าสงครามไหลผ่าน ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดังนั้น
ชาวบ้านจึงมีอาชีพหลักคือ การท านา หลังฤดูท านา ฝ่ายหญิงจะทอผ้าเพื่อไว้ใช้ในครอบครัวและน าไปท าบุญในงาน
ประเพณีต่าง ๆ ส่วนฝ่ายชายก็จะท างานรับจ้าง หาปลา มาเลี้ยงครอบครัวและประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น 
กระบุง ตะกร้า กระด้ง สวิง แห ยอ เป็นต้น ปัจจุบันอาชีพที่ท ารายได้แก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา คอื การทอผ้าฝ้ายย้อมครามลวดลายต่าง ๆ จ าหน่ายได้ราคาดีมีตลาดรองรับ 

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะ
ดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ 10 %   
 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1เขตการปกครอง  มี  2  เขต  จ านวน  10  หมู่บ้าน 

เขต  1      เขต  2 
หมู่ที่  1บ้านถ้ าเต่า       หมู่ที่  4บ้านหนองผือ  
หมู่ที่  2บ้านโนนจ าปา     หมู่ที่  5บ้านนาดอกไม้  
หมู่ที่  3 บ้านดอนทอย     หมู่ที่  6บ้านหนองสนุก     
หมู่ที่  7บ้านหนองสามขา     หมู่ที่  9บ้านสามัคคี  
หมู่ที่  8  บ้านนาดอกไม้     หมู่ที่  10บ้านโนนจ าปา 

มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  77.424  ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 48,390ไร่  แบ่งออกเป็น 
พ้ืนที่ท าการเกษตร    28,819 
ห่างจากกรุงเทพมหานคร   697 กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภออากาศอ านวย   11 กิโลเมตร 
ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร   71 กิโลเมตร 
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 2.2  การเลือกตั้ง 

 แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  10 หน่วยเลือกตั้ง 
 จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  6,951  คน 
                                 ที่มาส านักทะเบียนอ าเภออากาศอ านวย 
3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 

๑ บ้านถ้ าเต่า 438 482  920 234 

๒ บ้านโนนจ าปา 364 389 753 171  

๓ บ้านดอนทอย 523 515 1,038 300 

๔ บ้านหนองผือ 489 505 994 254 

๕ บ้านนาดอกไม้ 540  532 1,072 230 

๖ บ้านหนองสนุก 450 447  897 269 

๗ บ้านหนองสามขา 447  406  853 228 

๘ บ้านนาดอกไม้ 494  465  959 227 

๙ บ้านสามัคคี 374 385  759 174 

๑๐ บ้านโนนจ าปา 378 390 768 202 

รวมทั้งสิ้น  4,497 4,516  9,013   2,289  
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4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สช กรมสามัญ กรมอาชีวฯ รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
ระดับก่อนศึกษา 6  0 0 0 6 
จ านวนโรงเรียน 0  0 0 0 0 
จ านวนห้องเรียน 10  0 0 0 10 

จ านวน  ครู 18  0 0 0 18 
ระดับประถมศึกษา       

จ านวนโรงเรียน  5 0 0 0 5 
จ านวนห้องเรียน  40 0 0 0 40 
จ านวนนักเรียน  671 0 0 0 671 

จ านวนครู  48 0 0 0 48 
ระดับมัธยมศึกษา       
จ านวนโรงเรียน  1 0 0 0 1 
จ านวนห้องเรียน  3 0 0 0 3 
จ านวนนักเรียน  35 0 0 0 35 

จ านวนครู       
ระดับอาชีวศึกษา       
จ านวนโรงเรียน  0 0 0 0 0 
จ านวนห้องเรียน  0 0 0 0 0 
จ านวนนักเรียน  0 0 0 0 0 

จ านวนครู  0 0 0 0 0 
       

 
ที่มากองการศึกษา 

ข้อมูล  ณ  วันที่  1 มิถุนายน  2562 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/ ส านักสงฆ์    8 แห่ง 

- มัสยิด      แห่ง 
- ศาลเจ้าปู่    4 แห่ง 
- โบสถ ์     1 แห่ง 
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4.2 สาธารณสุข 
-โรงพยาบาลของรัฐ      -      เตียง  1 แห่ง 
-สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   ร้อยละ  100 
4.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพส่วนใหญ่ประมาณ  95%  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าวนาปี 
อาชีพรอง  จับปลาน้ าจืดขาย  เลี้ยงสัตว์  ทอผ้าพื้นเมือง  รับจ้าง 
 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 
- ธนาคาร     - แห่ง 
- โรงแรม     - แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน    10  แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
- โรงสี     21 แห่ง 

4.4  การสังคมสงเคราะห์ 
 ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   1270 ราย 
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้พิการ   จ านวน  245 ราย 
 ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  7 ราย 

ที่มากองสวัสดิการสังคม 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งใช้เส้นทางสายดอนทอย – อากาศ และถนนสายนาดอกไม้-หนองผือ-ดอน
ทอย –อากาศ เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งการจราจรมีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก  คือ  รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในเส้นทางหลัก  การจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพการจราจรไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง 
 ถนนในเขตเทศบาลมีจ านวน 117 สาย  ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นจ านวน 2 สาย 
 5.2 การไฟฟ้า 
  มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  2,310 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100 
  หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้าคือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน 222 จุด  ครอบคลุมถนน 117 สาย 
 5.3  การประปา 
  มีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน 2,310 ครัวเรือน 
  หน่วยงานเจ้าของประปา  คือ  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  5  จุด  มีครัวเรือนที่ใช้น้ า 2,310 ครัวเรือน 
  ปริมาณน้ าที่ใช้ 340 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

 
1.นายกเทศมนตรีต าบลสามัคคีพัฒนา 

  2.รองนายกเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  3.รองนายกเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  4.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามัคคีพัฒนา 
  5.เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามัคคีพัฒนา     

 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย  
รองนายกเทศมนตรี ปริญญาตรี 
รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นายก ทต. 

รองนายก ทต. รองนายก ทต. 

ที่ปรึกษานายกฯ 

เลขานุการนายกฯ 
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สมาชิกสภาเทสบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
1.นายทองค า      แก้วฝ่าย  ประธานสภาเทศบาล 
2.นายวัฒนา       เปาวนา  รองประธานสภาเทศบาล 
3.นางสาวจิตรา   บุญชาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4.นายวันชัย       แก้วฝ่าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.นายเอราวัณ    ไตรวงย้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.นายสายัณต์     คุณบุราณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
7.นายไพวัน        ปังอุทา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8.นายวิษณุ        นาโควงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
9.นายมิตรชัย      ผ่องใสศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.นายทวี           ไชยเทศ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.นายลือชัย        แก้วฝ่าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12.นายธนภัทร      คิดโสดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
13.นายคมชาญ      บงค์บุตร  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 

           
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.  ส านักงานปลัด 

(1) ปลัดเทศบาล 
(2) รองปลัดเทศบาล 
(3) หัวหน้าส านักปลัด   
(4) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(5) นักทรัพยากรบุคคล   
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(7) นิติกร   
(8) นักจัดการงานทั่วไป 
(9) เจ้าพนักงานทะเบียน 
(10) เจ้าพนักงานธุรการ   
(11) เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย     

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(1)  ผู้ช่วยทะเบียน  1 
(2)  พนักงานขับรถยนต์)  1 
(3.) คนสวน  1 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
(1) คนงานทั่วไป)  7 
-จ้างเหมาบริการ  9 
 

๒.  กองคลัง 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง  (ว่าง)   
(2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(3) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(4) นักจัดเก็บรายได้  
(5) นักวิชาการพัสดุ  (ว่าง) 

   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 
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๓. กองช่าง 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง    
(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  (ว่าง)  
(3) นายช่างโยธา    

 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
    -  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป  2 
   -จ้างเหมาบริการ 5 

นักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
(3) นักวิชาการศึกษา     
(4) ครู  จ านวน  9  ต าแหน่ง 

 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
(1)  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  1 
(2)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 5 
(3)  ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  3 ต าแหน่ง 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม  (ว่าง) 
(3) นักพัฒนาชุมชน   

 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
  (1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 
  (2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
 

6.กองสาธารณสุข 
(1)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  (ว่าง) 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(3) นักวิชาการสาธารณสุข 

(1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ  1 
(2) คนงานทั่วไป 4 
(3) จ้างเหมาบริการ 4 

รวม จ านวน  32  คน จ านวน    คน 
  
 เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  5 กอง ทั้งหมด  
6 ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  32  คน  พนักงานจ้าง  จ านวน  51  คน จ้างเหมาบริการ รวม
ทั้งสิ้น  83 คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
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1.  ส านักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบลการจัดท าร่างข้อบังคับการ

จัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิก สภาเทศบาล การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การใหค้ าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
การ บริหารงานบุคคลของ เทศบาลทั้งหมด  การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารทั่วไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานเทศบัญญัติเทศบาล 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภท
ต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ และจ่าย
ขาดเงินสะสมของ ทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของทศ
บาลตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ 
ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ  

2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
   -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    

  -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  -  งานพัฒนารายได้ 
  -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของเทศบาล.การอนุมัติ 

เพ่ือ ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล. งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ 
ก่อสร้าง แก่เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุ
ครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง       

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ า 
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
           -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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5.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห 

การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ  ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น 
และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  มีทั้งหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  5.1  งานสังคมสงเคราะห์       

-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานส่งเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.กองสาธารณสุข 

แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ
จัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่ าสัตว์  
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  คือ 

6.1  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
  -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  6.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 

       -  งานป้องกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  6.3  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     

  -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.5 งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝ้าระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

      -  งานโรคเอดส์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   6.6  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านการคลังท้องถิ่น 
 

  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

     
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานะการคลัง 

  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 25,817,938.44 บาท 

   
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 8,875,219.29 บาท 

   
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,062,700.13 บาท 

   
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 23 โครงการ รวม 2,653,570.92 บาท 

  
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 

  
(1) รายรับจริง จ านวน 52,594,977.71 บาท ประกอบด้วย 

   
หมวดภาษีอากร จ านวน 211,277.43 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 240,205.48 บาท 

   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 171,493.93 บาท 

   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 944,218.00 บาท 

   
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 131,630.00 บาท 

   
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,833,472.87 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 31,062,680.00 บาท 

  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 29,000.00 บาท 

  
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 41,640,814.12 บาท ประกอบด้วย 

   
งบกลาง จ านวน 11,785,322.50 บาท 

   
งบบุคลากร จ านวน 15,955,668.00 บาท 

   
งบด าเนินงาน จ านวน 7,995,023.62 บาท 

   
งบลงทุน จ านวน 4,162,800.00 บาท 

   
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,742,000.00 บาท 
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(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 29,000.00 บาท 

  
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

  
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบล  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบล  เสนอแนะใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุม
ประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด ฯลฯ 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่

ราบลุ่ม มีล าห้วย  คลอง  และสระน้ ากระจายตามพ้ืนที่  จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลสามัคคีพัฒนามีความคล้ายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจ าแนกได้ดังนี้ 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
กว่าปีทีแ่ล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ าฝนเกณฑ์เฉลี่ย 630.1 มิลลิเมตร ต่อปี  

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ 
แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและ
ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  15 แห่ง  สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า 54 แห่ง  บ่อน้ าตื้น 26 แห่ง 
    ล าคลอง  - แห่ง  บ่อบาดาล 1 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง  ฝาย  8 แห่ง 
    บ่อโยก  28 แห่ง  ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   
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 2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
เทศบาลต าบลทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านถ้ าเต่า  
หมู่ที่  2  บ้านโนนจ าปา   
หมู่ที่  3  บ้านดอนทอย    
หมู่ที่  4  บ้านหนองผือ  
หมู่ที่  5  บ้านนาดอกไม้    
หมู่ที่  6  บ้านหนองสนุก  
หมู่ที่  7  บ้านหนองสามขา 
หมู่ที่  8  บ้านนาดอกไม้ 
หมู่ที่  9  บ้านสามัคคี 
หมู่ที่  10  บ้านโนนจ าปา 

 2.2 การเลือกตั้ง   
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้ง

เป็นอย่างดี  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  10  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

1 บ้านถ้ าเต่า 238  496 438 

2 บ้านโนนจ าปา   172  387 361 

3 บ้านดอนทอย  302 511 512 

4 บ้านหนองผือ  256 503  485 

5 บ้านนาดอกไม้  231 537   530 

6 บ้านหนองสนุก 276 445 455 

7 บ้านหนองสามขา 231 414 445 

8 บ้านนาดอกไม้ 231 458 489 

9 บ้านสามัคคี 176 385 378 

10 บ้านโนนจ าปา  205 383 380  

รวมทั้งสิ้น  2,319  4,519 4,473 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภออากาศอ านวย  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

๓.  ประชากร 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภออากาศอ านวย  ณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านถ้ าเต่า 429   472  430 470 432  476   439  484  437 485  438 496 
2 บ้านโนนจ าปา  358  380  353 379  353  385  354  391 362  388 361 387 
3 บ้านดอนทอย  524  514  527 508  531  518  531  517  527 518 512 511 
4 บ้านหนองผือ  488  500  492 504  488  507  491  504 492   505  485 503  
5 บ้านนาดอกไม้  528  533 532 533  539  536  533  538  540 530 530 537  
6 บ้านหนองสนุก 445 462 441 451 445 452 448 446 456 444 455 445 
7 บ้านหนองสามขา 424 410 430 411 431 412 438 414 446 407 445 414 
8 บ้านนาดอกไม้ 458 456 461 457 464 457 477 455 490 466 489 458 
9 บ้านสามัคคี 364 378 369 372 368 378 369 379 373 386 378 385 
10  บ้านโนนจ าปา  375  360 375 371  370  381  377  387 380 388  380 383 

รวม 
4,394   4,466  4,410  4,457 4,421  4,503  4,457   4,519  4,503  4,518  4}473 4,519  

8,860  8,867   8,924 8,976  9,021   8,992 



~ 25 ~ 
 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 985 1,030 อายุต่ ากว่า  18  ปี 

จ านวนประชากร 2,871 2,872 อายุ  18 – 60  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 572 662 อายุมากกว่า  60 ปี 

รวม 4,428 4,564 ทั้งสิ้น  8,992  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภออากาศอ านวย ณ พ.ศ. 2562 
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  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา จ านวน  6 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  5 แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 2562 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอผือ  4  32  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนทอย – 

หนองสนุก 
3 32 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้ 5 53 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสามขา 7 18 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจ าปาสามัคคี  2   31 
6 ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดสว่างภิรมณ์ 1 44 

รวม   210 
  

สภาเด็กและเยาวชนต าบลสามัคคีพัฒนา 
 เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 



~ 27 ~ 
 

 

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.บ้านหนองผือ 9 20 - 10 17 13 5 11 6 91 

2.บ้านถ้ าเต่า - 19 37 41 35 36 40 30 42 280 

3.บ้านนาดอกไม้ - 16 17 17 22 19 16 16 11 130 

4.บ้านหนองสามขา - 2 6 9 7 12 11 7 6 60 

5.บ้านดอนทอย - 12 11 21 10 14 13 14 15 110 
รวมทั้งสิ้น  69 71 98 91 94 85 78 80 671 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
4.2  สาธารณสุข     

           -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสามขา  จ านวน  1  แห่ง  บ้านหนองสามขา  หมู่ที่  7 
 -  อัตราการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 

4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในปีงบประมาณ 2562 ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา 
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษ
ที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้    
           

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  จากการที่ทางสถานีได้แจ้งให้กับเทศบาลต าบล

สามัคคีพัฒนาทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาสามารถท า
ได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
 (7)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
(8) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจาก ผ่าน
อ าเภออากาศอ านวย 

 5.2  เส้นทางคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลสามัคคีพัฒนา มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้  2  เส้นทางหลัก  

ดังนี้ 
      ถนนทางสายดอนทอย – อากาศอ านวย 
            ถนนทางหลวงสายนาดอกไม้ – นาทม      

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  117  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

                    2.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1  สาย  สภาพใช้งานได้
ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จ านวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายอากาศอ านวย – สกลนคร 
      สายอ าเภอเซกา – อากาศ – สกลนคร 
       สายบ้านแพง – อากาศ – โคราช 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิด

เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาได้แก้ไขปญัหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้ เทศบาลต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  แหล่งน้ าผิวดิน      

 
 
 
 
 
    

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยม

ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณียจ์ากไปรษณีย์ประจ าอ าเภอ  
ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วนัเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวัน
อาทิตย ์ และมีทา่รถขนส่ง  จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ทีต่ าบลอากาศ ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
 -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  -  เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยัง
คาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไม่
สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้   

6.2  การประมง 
  ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน   
 6.4 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี  โฮมสเตย์ 
 6.5 อุตสาหกรรม 

ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีอุตสาหกรรม  แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   และมี
โรงฆ่าสัตว์  จ านวน   1  แห่ง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    2     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  25 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      ๔ แห่ง 
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7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลสามัคคีพัฒนา  จะนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริส 

8.1  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณบีุญเดือนสิบ   ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจาก
ต้นกก  สานแห 
   

8.3  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลสามัคคีพัฒนาได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าฝ้ายย้อม
คราม  ปลาส้ม  ปลารมควัน 
 
 
 

8.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการ
ของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียง 

8.2 ป่าไม้  ป่าศาลปู่ตาบ้านถ้ าเต่า  
8.3 ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  
ที่อยู่ อาศัย  ร้ านค้า  สถานประกอบการ ตามล าดับ และมี พ้ืนที่ เ พียงเล็กน้อยที่ เป็น พ้ืนที่ สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
เอกชน  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร 
“จังหวัดนวัตกรรม  ต้นแบบน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
พันธกิจที่  ๑  บริหำรยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนครสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่  ๒  ประสำนงำนส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วนในจังหวัดสกลนครอย่ำง
บูรณำกำร  สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
พันธกิจที่  ๓  ก ำกับกำรตรวจสอบและควบคุมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดสกลนครตำมหลักบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร 
“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

เป้าประสงค์รวม 
สกลนครบรรลุเกณฑ์คุณภำพชีวิตอย่ำงมั่นคง  และรำยได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ชื่อประเด็นยุทธศำสตร์ 

๑ กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ กำรพัฒนำกำรค้ำ  กำรลงทุน  และกำรท่องเที่ยว 
๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๔ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน 
๕ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 
2561 2562 2563 2564 

 
๑.มีกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง
และพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรสู่
ควำมม่นคงอย่ำงยั่งยืน 

 
๑.๑ร้อยละของมูลค่ำเพ่ิม (ณ  รำคำคงที่)  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สกลนครภำคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 

๑ ๑ ๑ ๑  
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร
และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เกษตรกรและผู้ประกอบกำร 

  
๑.๒ร้อยละจองจ ำนวนครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรเกษตรแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐  
ส่งเสริมกำรเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
๑.๓ร้อยละของจ ำนวนแปลง/ฟำร์มที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน  GPA  ที่ขอรับ
กำรตรวจในปีที่ผ่ำนมำ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  
ส่งเสริมกำรสนับสนุนมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำร 

  
๑.๔ร้อยละของจ ำนวนสถำบันเกษตรกรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ของจ ำนวนสถำบันที่น ำมำจัด 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  
สร้ำงควำมเข้มแข้งของสถำบันกำรเกษตรสู่
อำเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 
2561 2562 2563 2564 

๒.๑มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดให้มีคุณภำพมำตรฐำนระดับ
อำเซียน 

๒.๑จ ำนวนผู้ประกอบกำร  SME  ที่เพ่ิมขึ้น จำกปีที่ผ่ำนมำ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

 ๒.๒ร้อยละของจ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ถ่ำนทอดเทคโนโลยีตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๓ร้อยละของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของผู้ร่วมกิจกรรมของปีที่ผ่ำนมำ 
 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ พัฒนำเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจเข้มแข้ง 

 ๒.๔จ ำนวนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทีเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 

๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ 

๒.๒จั งหวัดสกลนครเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมนิเวศน์ที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับประเทศ 

๒.๒.๑ร้อยละของจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
 

๕ ๕ ๕ ๕  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจังหวัด
สกลนครให้เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิง
ธรรมนิเวศน์ 

๒.๒.๒ร้อยละของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒.๓มีกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรค้ำกำร
ลงทุนในจังหวัดสกลนครที่มีศักยภำพ
สูงสู่อำเวียน 

๒.๓.๑จ ำนวนผู้ประกอบกำร  SMEs และนักธุรกิจที่ได้รับกำรพัฒนำเตรียมพร้อม
เข้ำสู่อำเซียน 

๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ พัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs และนักธุรกิจ
ให้มีควำมพร้อมสู่อำเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 
2561 2562 2563 2564 

๓.๑ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  
และด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๑.๑ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่ำนเกณฑ์ จปฐ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  
  
  

 ๓.๑.๒ร้อยละของอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสุขภำพดีวิถีไทยเพ่ิมมำกขึ้น ๕ ๕ ๕ ๕ 
 ๓.๑.๓ร้อยละของอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสุขภำพดีวิถีไทยเพ่ิมขึ้นจำกปีที่

ผ่ำนมำ 
 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

  ๓.๑.๔ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

๓ ๓ ๔ ๔ 

  ๓.๑.๕ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำสำยสำมัญและอำชีพสูงขึ้น 
 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 

 ๓.๑.๖ ร้อยละของประชำชนวัยเรียนทุกระดับได้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจบภำยในก ำหนด ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 ๓.๑.๗ร้อยละของกำรยกระดับฝีมือแรงงำนให้มีทักษะเพิ่มขึ้น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๓.๒ มีกำรพัฒนำครอบครัวชุมชนและ
สังคมให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓.๑.๒ร้อยละของอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสุขภำพดีวิถีไทยเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวชุมชนและสังคมสู่
ครอบครัวเข้มแข้งและสังคมเข้มแข้ง  
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๔.๑ มีพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ที่ป่ำต้นน้ ำ
ได้รับกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์ควบคู่กำรส่ งเสริม
สนับสนุนป่ ำไม้ เศรษฐกิจชุมชน
พอเพียง 

๓.๑.๑ร้อยละของพ้ืนที่ป่ำอรนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ -เฝ้ำระวังคุมครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำ
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเชิงบูรณำกำรด้วย
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
- 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกป่ำเพ่ือ
เศรษฐกิจในที่ดินสำธำรณะประโยชน์ของ
ชุมชน  ที่ ดินกรรมสิทธิ์   และสิทธิ
ครอบครองของประชำชน 

๔.๒มีพ้ืนที่ชุมน้ ำนำนำชำติ (หนอง
หำร) พ้ืนที่ลำมน้ ำและแหล่ งน้ ำ
ธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือ
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

๔.๒.๑จ ำนวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ
นำนำชำติ(หนองหำร) 
๔.๒.๒ จ ำนวนเครือข่ำยควมร่วมมือ  องค์กภำคประชำชนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

๕ ๕ ๕ ๕ 
วำงแผนอนุ รั กษ์ ฟ้ื นฟู พ้ืนที่ ชุ มน้ ำ
นำนำชำติ (หนองหำร)อย่ำงบูรณำกำร
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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๕.๑ มีกำรเทิดทูลสถำบันหลักของชำติและ
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ปรองดองในหมู่ประชำชน 

๕.๑.๑จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมของอ ำเภอในกำรเสริมสร้ำงควำมรักและหวงแหนในสถำบัน
หลักของชำติ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ส่งเสริมสนับสนุนเทิดทูนสถำบันหลักของชำติ
และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ปรองดองสำมัคคีใน
หมู่ประชำชน 

 ๕.๑.๒จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ๑๕๑๕ ๑๕๑๕ ๑๕๑๕ ๑๕๑๕ ส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีประชำธิปไตย
และกำรสร้ำงควำมปรองดองสำมัคคีในหมู่
ประชำชน 

 ๕.๑.๓จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีส ำคัญของจังหวัดสกลนคร ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ สนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์สืบสำนภูมิ
ปัญญำวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของท้องถิ่น 

 
๕..๒ มีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลัก
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำ 

๕.๒.๑ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำรกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕  
 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่มำใช้ในกำรบริหำรรำชกำร
จังหวัดสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
๕.๒.๒ ร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๕.๒.๓ จ ำนวนครั้งที่ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วมตรวจสอบ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๕.๒.๔ จ ำนวน ครังที่คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ส่วนรำชกำร 

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
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๕.๓ มีกำรรักษำควำมมันคงควำมสงบเรียบร้อย
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
  

๕.๓.๑ ร้อยละของกำรชุมนุมโดยสงบในพื้นที่และไม่มีสถำนกำรณ์รุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้
ก ำลังสลำยกำรชุมนุม 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕  พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมมั่นคง
ควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  
  
 
 
  

๕.๓.๒ จ ำนวนคดีอำญำอำชญำกรรม(กลุ่มที่ ๑)เกิดขึ้นไม่เกินกี่คดีต่อปี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 ๕.๓..๓  ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 ๕.๓..๔ จ ำนวน ครังที่คณะกงหวัดเข้ำมำมีรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของส่วนรำชกำร 

 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
๑๕ 

 
๑๕ 

๕.๔มีกำรบริกำรประชำชนอย่ำงประทับใจ ๕.๔.๑ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรของจังหวัด ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ พัฒนำสมถรรนะข้ำรำชกำรจังหวัดสู่องค์กำร
สมรรถนะสูง 

 ๕.๔.๒ ร้อยละของควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 ๕.๔.๓จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย ๕ ๕ ๕ ๕ 
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สรุปปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
ปัญหา สภาพปัญหา 

 
๑.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑กำรคมนำคม 
 
 
 
๑.๒ด้ำนแหล่งน้ ำ 
 
 
 
 
 
๑.๓ ด้ำนสำธำรณูปโภค 
 
 
๒.ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑  กำรส่งเสริมอำชีพ 
 
 
๓.๒  กำรส่งเสริมกำรผลิต 
 
๓.๓  กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
 
๓.๔  กำรท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๑เส้นทำงกำรคมนำคมยังไม่ได้มำตรฐำนและกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงหมู่บ้ำนยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
๑.๒ ปัญหำไม่มีทำงระบำยน้ ำที่ได้มำตรฐำนและขำด
กำรบ ำรุงรักษำ 
 
๒.๑แหล่งน้ ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตรยังขำดกำรพัฒนำ
และมีไม่เพียงพอ  ในฤดูแล้งชำวบ้ำนมีน้ ำใช้ไม่
เพียงพอจึงต้องมีกำรขุดลอกเพ่ือเป็นกำรบรรเทำ
ปัญหำให้กับรำษฎร 
๒.๒  กำรให้บริกำรไฟฟ้ำยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
๑.๓  ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรมรำยได้ไม่
เพียงพอต่อรำยจ่ำย  หลังจำกเสร็จสิ้นฤดูกำรท ำนำ
แล้วจึงเกิดปัญหำกำรว่ำงงำน 
 
๓.๒.๑  กำรส่งเสริมอำชีพยังไม่ทั่วถึงและจริงจังไม่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  และกำรติดตำมประเมินผล
ในกำรส่งเสริมอำชีพไม่ต่อเนื่อง 
๓.๓.๑ ขำดควำมรู้เรื่องกำรตลำด 
๓.๓.๒  ธุรกิจขนำดเล็กขำดกำรสนับสนุน 
 
๓.๔.๑  กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวยังขำด
ควำมต่อเนื่อง 
๓.๔.๒  ขำดกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
๓.๔.๓  ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยว 
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 ๓.ด้านสังคม 
๓.๑  กำรสวัสดิกำรสังคม 
 
 
 
๓.๒  ด้ำนกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
๓.๓  ด้ำนนันทนำกำร 
  
 
 
 
๔.๑  ด้ำนสำธำรณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๑.๑  เทศบำลไม่มีสถำนสงเครำะห์คนชรำ 
๓.๑.๒  เทศบำลไม่มีสถำนดูแลคนพิกำรและผู้ด้วย
โอกำส 
๓.๑.๓  เทศบำลไม่มีสถำนฟ้ืนฟูผู้ป่วยเอดส์ 
 
๓.๒.๑  ขำดแคลนบุคลำกรที่ท ำกำรสอนด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ในโรงเรียนในเขตเทศบำล 
๓.๒.๒  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดยังไม่ได้มำตรฐำน 
๓.๒.๓  ครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ในกำรท ำแผนสอน
เด็กในระดับก่อนวัยเรียนที่เหมำะสมกับวัย 
 
๓.๓.๑  ไม่มีสนำมกีฬำที่ได้มำตรฐำน 
๓.๓.๒  อุปกรณ์กีฬำยังไม่เพียงพอ 
 
๔.๑.๑  ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
สุขภำพและไม่ให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพของตนเอง 
๔.๑.๒  สถำนพยำบำลยังมีไม่เพียงพอ 
๔.๑.๓  ปัญหำกำรวำงแผนครอบครัว   
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๔.ด้านการบริหารจัดการ 
๔.๑  กำรส่งกำรจัดท ำแผนชุมชน 
 
๔.๒  กำรพัฒนำประสิทธิภำพองค์กรและบุคลำกร 
 
 
๔.๓  กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย 
 
๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 
๔.๑.๑  กำรประสำนแผนกับแผนชุมชนยังไม่เป็นไป
ตำมระเบียบ 
๔.๑.๒  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของพนักงำนยังน้อย  
วัสดุที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมพร้อมและ
ทันสมัยเพียงพอ 
๔.๑.๓  ประชำชนยังขำดควำมรู้ในสิทธิหน้ำที่ของ
ตนเอง 
๔.๑.๔  กำรเลือกตั้งยังคงมีกำรซื้อเสียง 
 
๔.๑.๓  ปัญหำด้ำนกำรทิ้งขยะและกำรก ำจัดขยะด้วย
ตนเองประชำชนยังขำดจิตส ำนึกในกำรทิ้งขยะอย่ำง
ถูกวิธีท ำให้เกิดปัญหำ 
๔.๑.๔  ปริมำณขยะมีมำกข้ึนและท่ีทิ้งขยะอยู่ใกล้เขต
ชุมชนท ำให้เกิดปัญหำขยะไหม้ทั้งเกิดจำกมนุษย์และ
สภำพอำกำศท่ีร้อน ส่งกลิ่นและฝุ่นละอองพัดเข้ำไปใน
ชุมชนท ำให้เกิดปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรอยู่
เสมอ 
๔.๑.๕  ปัญหำป่ำไม้ถูกท ำลำย  จำกกำรบุกรุกพ้ืนที่
สำธำรณะของชำวบ้ำนเพื่อเข้ำไปตัดต้นไม้ในพ้ืนที่ป่ำ 
๔.๑.๖  ปัญหำดินเสื่อมคุณภำพ  จำกกำรปลูกพืช
ซ้ ำซำกและกำรท ำนำปรังตลอดทั้งปีและกำรใช้ปุ๋ยเคมี
ในกำรท ำกำรเกษตร  กำรขำดกำรให้ควำมรู้ในกำรท ำ
กำรเกษตรที่ถูกต้อง 
๔.๑.๗  ปัญหำน้ ำท่วมพ้ืนที่กำรเกษตร  พื้นที่ในกำร
ท ำเกษตรของเทศบำลบำงแห่งอยู่ในที่ลุ่มจึงไม่
สำมำรถระบำยน้ ำออกได้ท ำให้เกิดปัญหำน้ ำท่วมขังใน
ฤดูฝน 
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                จากปัญหาดังกล่าวประชาชนมีความต้องการซึ่งเรียงล าดับความส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.   ต้องกำรที่จะสร้ำงและบูรณะสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทำงระบำยน้ ำ ถนนสู่พ้ืนที่ทำง
กำรเกษตร และไฟฟ้ำสำธำรณะ 

                  2.  ต้องกำรที่จะให้มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภคและบริโภค 
                     3.   ต้องกำรที่จะให้มีกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงมีคุณภำพ 

4.   ต้องกำรกระจำยรำยได้แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
5.  ต้องกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพและเพ่ิมรำยได้ให้แก่ประชำชน 
6.   ต้องกำรรักษำ ป้องกันและส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 
7.   ต้องกำรชุมชนให้มีควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
8.  ต้องกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
9.   ต้องกำรสวัสดิกำรและนันทนำกำรที่ดีแก่ประชำชน 

                     10.   ต้องกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของเทศบำล 
           11.  ต้องกำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกิจกำรของเทศบำล 
           12.  ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 

                      13.  ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ของเทศบำล 
14.  ต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้และสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำม
เป็นเรียบร้อย ได้มำตรฐำน 

                      15.  ต้องกำรควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                      16.  ต้องกำรปรับปรุงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
                      17.  ต้องกำรปลูกจิตส ำนึกและตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม 
                      18.  ต้องกำรที่จะมีกำรเฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
                      19.  ต้องกำรที่จะบ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

                         จำกปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
ที่ได้กล่ำวไว้เบื้องต้น รวมทั้งศักยภำพของเทศบำล  และพิจำรณำจำกปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งและปัจจัย
ภำยนอกที่เป็นอุปสรรคหรือโอกำสในกำรพัฒนำนั้น สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือ
ประเมินศักยภำพของท้องถิ่นและก ำหนดแนวทำงในกำรตัดสินใจโดยพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ซึ่งได้แก่ จุดแข็ง 
(Strengths-S) จุดอ่อน (Weaknesses-W) และปัจจัยภำยนอกได้แก่ โอกำส (Opportunities-O) และ
อุปสรรค (Threats-T) ซึ่งต้องน ำมำเข้ำตำรำงเพ่ือวิเครำะห์ต่อไป 
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จุดแข็ง (Strength  ) 

ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
-  เทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ  แยกกำรบริหำรงำนออกเป็นสองฝ่ำย  ฝ่ำยบริหำร  และฝ่ำยสภำ  ซึ่งมี

กำรแยกอ ำนำจหน้ำที่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
- โครงสร้ำงส่วนรำชกำรมีรูปแบบกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
- มีอิสระในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรปกครอง  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง 
- มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำน  งบประมำณ  นโยบำยกำรพัฒนำ  ภำยใต้กรอบกฎหมำยและ

นโยบำยของชำติ 
- นโยบำยกำรบริหำรงำนที่ครอบคลุมแนวทำงกำรพัฒนำ 

ด้านบุคลากร 
- มีมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ประสำนงำนกับประชำชนในพื้นท่ี 
- มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอเป็นผู้ประสำนงำนในกำรจัดท ำแผน 
- ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติด้วยดี 

ด้านงบประมาณ 
- มีอ ำนำจในกำรจัดเก็บรำยได้และภำษีในท้องถิ่น 
- มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตำมล ำดับชั้นกำรบังคับบัญชำ 
- เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรงำน  กำรประสำนงำนในต ำบล 
- ระบบฐำนข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง 

ด้านกฎหมาย 
- มีระเบียบในกำรถือปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณและกำรพัสดุที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และระเบียบกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านเครื่องมือ 

-  มีกำรน ำเทคโนโลยีและสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 

 
จุดอ่อน (Weakness ) 

-  รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำ 
- ขำดบุคลำกรที่ช ำนำญเฉพำะด้ำน 
- สมรรถภำพและควำมสำมำรถในกำรบังคับใช้นโยบำยกำรพัฒนำต่อประชำชน 
- อ ำนำจและดุลยพินิจในกำรบริหำรงำนทำงกำรคลัง 
- ระดับกำรศึกษำและสภำวะควำมยำกจนของประชำชน 
- กำรแบ่งหน้ำที่ตำมภำรกิจไม่ตรงกับโครงสร้ำง 
- ภำษีบำงประเภทไม่สำมำรถจัดเก็บได้ 
- ระเบียบกฎหมำยยังไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ 
- กำรจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 
- กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ 
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โอกาส (Opportunity ) 

- ภำยใต้กฎหมำยรัฐธรรมนูญ  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำยกำร  กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะ  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินกำรคลัง  และอ ำนำจ
หน้ำที่ของตนโดยเฉพำะ 

- ภำยใต้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  พ.ศ.๒๕๔๒  ก ำหนดควำมชัดเจน
ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ 

- ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอื่นที่มีงบประมำณและก ำลังสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
- ควำมเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนและบริหำรงำนของต ำบล 
- ควำมมีอิสระในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำน 
- งบประมำณท่ีเพ่ิมข้ึนตำมกฎหมำยบัญญัติ 
- ผลผลิตทำงกำรเกษตร  ผลิตภัณฑ์  หัตถกรรมพื้นบ้ำน 
- ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น 
- ควำมเห็นชอบในนโยบำยกำรพัฒนำของสภำเทศบำล 

 
 

อุปสรรค(Threat ) 
- ข้อจ ำกัด ควำมร่วมมือ/ควำมขัดแย้งของประชำชนที่มีต่อนโยบำยกำรบริหำรงำน 
- กำรสนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำที่ไม่ต่อเนื่อง 
- ควำมทันสมัยด้ำนเทคโนโลยี 
- ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรไม่ทั่วถึง 
- ดุลยภำพทำงกำรเมืองของท้องถิ่น 
- กำรให้กำรสนับสนุนหรือกำรคัดค้ำนนโยบำยท้องถิ่น  โดยประชำชน 
- พันธกิจทำงกฎหมำย 
- สภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ไม่เข้มแข็ง 
- กำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกรำชกำรส่วนกลำงล่ำช้ำและไม่ได้มีกำรโอนงบประมำณมำด้วย 
- กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 
- ควำมยำกจนของประชำชนเป็นสำเหตุของปัญหำสุขภำพ 
- กำรท่องเที่ยวยังขำดกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง 
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“ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ประชำชนสุขภำพดี เศรษฐกิจเจริญก้ำวหน้ำ กำรศึกษำมีคุณภำพ” 
 
 
ภารกิจหลักที่  ๑  ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน   

เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชน 
ภารกิจหลักที่  ๒  พัฒนำระบบกำรศึกษำ  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  พร้อมส่งเสริมให้ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มประกอบ 

อำชีพ  สร้ำงควำมเข็มแข็งให้กับกลุ่มเพ่ือกำรพ่ึงตนเองภำยในเศรษฐกิจพอเพียง 
ภารกิจหลักที่  ๓  ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดี 
  ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ 
ภารกิจหลักที่  ๔  จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ภารกิจหลักท่ี ๔ ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนควำมมั่นคงและ 
  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
ภารกิจหลักท่ี  ๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆและประชำชนเพื่อ 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 
 

๑ กำรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภค  มีควำมสะดวกรวดเร็วและพอเพียง 
๒ กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๓ กำรบริหำรกิจกำรที่ดี  ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกำร

ปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
๔ จัดให้มกีำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๕ ประชำชนมีคุณธรรมสังคมสงบเรียบร้อย   และมีควำมสำมัคค ี
๖ ประชำชนมีอำชีพและรำยได้พอเพียง 
๗ กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา 

๒.พันธกิจ 
 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทที่  ๕  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำและกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี 
  
  

 
๑.๑  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
๑.๒  แนวทำงกำรพัฒนำกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
 
๒.๑  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
๒.๓  แนวทำงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนกำรฝึกอบรมกำรและกำรส่งเสริมอำชีพ 
 
๓.๑  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ 
๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำร 
๓.๓  แนวทำงกำรพัฒนำกำรสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำรคุณภำพชีวิตสตรี  เด็ก  
คนชรำ  ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
๓.๔  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรทรัพย์กรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำม
หลักธรรมมำภิบำลและควำมมั่นคง 

   
๔.๑  แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.๒  แนวทำงกำรพัฒนำกำรบ ำรุงรักษำสถำนที่ท่องเที่ยวและสถำนที่สำธำรณะ 
 
๕.๑  แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร  
๕.๒  แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๕.๓  แนวทำงกำรพัฒนำกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด  กำรทุจริต  คอรัปชั่น 
๕.๔  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสังคม 
๕.๕  แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกร 
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ยุทธศาสตร์ที๑่ การพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำคุณภำพและรูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์

การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย ์ การพัฒนาการส่งเสริมการผลติ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์

การพัฒนาจัดหาแหล่งน  าเพื่อ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการท่องเท่ียว 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำควำมเขม้แข็งของ
ชุมชนกำรฝึกอบรมและกำร
ส่งเสริมอำชีพ 

กำรพัฒนำส่งเสริมและสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำกำรจดักำรศึกษำและ
สนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ 

กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรพัฒนำกำรสงเครำะห์  กำรส่งเสรมิ
สวัสดิกำรคณุภำพชีวิต  เด็ก  คนชรำ  ผู้
พิกำร  และผูด้้อยโอกำส 

กำรส่งเสริมสุขภำพและกำร
ป้องกันและกำรควบคมุโรค 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำกำรจดัอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำกำรบ ำรุงรักษำสถำนท่ี
ท่องเที่ยวและสวนสำธำรณะ 
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 ยุทธศำสตร์ที่  ๕  ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี
ตำมหลักธรรมมำภิบำลและควำมมั่นคง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 กำรพัฒนำกำรปรับปรุงเส้นทำง
คมนำคม  ระบบสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร 

 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย  รักษำควำมปลอดภยัในชีวิต
และกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ  กำร
ทุจริต  คอรัปชั่น 

 กำรส่งเสริมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย  และกระบวนกำร
ประชำสังคม 

 กำรองค์กรและบคุลำกร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) 
โดยเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 
และ 

กองคลัง 

เทศบาล
ต าบล
สามัคคี
พัฒนา ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

2 การพัฒนาการค้าการลงทุน  
และการท่องเที่ยว 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศึกษา 
ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ  แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 

และ 
กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการสงคม 

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ด ี
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้ม
แข้งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ
ยั่งยืน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงาน
คลัง 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองคลัง 
 

ส านักปลดั 
 

กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 6 ส านัก/กอง 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

1.ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 1           10,000          1           10,000          1          10,000        1            10,000          1          10,000          
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 3 32900 3           32,900          3          32,900        3            32,900          3          32,900          

รวม 4 42,900         4 42,900         4 42,900       4 42,900         4 42,900         

2.ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำกำรค้ำ  กำรลงทนุและ
กำรทอ่งเที่ยว
2.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 70,000          5 70,000          5 70,000        5 70,000          5 70,000          

2.2 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน 1           50,000          1           50,000          1          50,000        1            50,000          1          50,000          

2.3 แผนงานการศึกษา 2           100,000        2           100,000        2          100,000       2            100,000        2          100,000         
รวม 8           220,000       8           220,000       8          220,000      8           220,000       8         220,000        

3.ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์เพ่ือ
ส่งเสรมิคุณภำพชีวิตที่ดี
3.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 170,000        4           170,000        4          170,000       4            170,000        4          170,000         
3.1 แผนงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 20 5,156,900      20 5,156,900      20 5,156,900    20 5,156,900      20 5,156,900      
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 33 214,900        33 214,900        33 214,900       33 214,900        33 214,900         
3.3 แผนงานสาธารณสุข 3 105,000        3 105,000        3 105,000       3 105,000        3 105,000         

รวม 60 5,646,800      60          5,646,800      60         5,646,800    56 5,476,800      56 5,646,800      

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565

เทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

4.ยุทธศำสตร ์ กำรพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมและพลังงำนแบบบรูณำกำร
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
4.1 แผนงานสาธารณสุข 9 220,000        9 220,000        9 220,000       9 220,000        9 220,000         
4.2 แผนงานเคหะและชุชน 8 195,000        8 195,000        8 195,000       8 195,000        8 195,000         

รวม 17 415,000       17 415,000       17 415,000      17 415,000       17 415,000        

5 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี
ตำมหลักธรรมมำภบิำลและควำมมั่นคง
5.1 แผนงานรักษาความสงบ 10 608,000        10 608,000        10 608,000       10 608,000        10 608,000         
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 375,000        7 375,000        7 375,000       7 375,000        7 375,000         
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง 2 255,000        2 255,000        2 255,000       2 255,000        2 255,000         
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 4,361,800      48 7,505,200      112 13,395,300  157 21,496,600    158 19,743,800    

รวม 44 5,599,800      67 8,743,200      131 14,633,300  176 22,734,600    177 20,981,800    
รวมทั้งสิ้น 133        11,924,500   156       15,067,900   220       20,958,000  261        28,889,300   262      27,306,500    

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565

เทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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1 โครงการกอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2
เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใชท้ี่
เพยีงพอ

รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

             -                -     6,500,000   6,500,000   6,500,000 กอ่สร้างระบบ
ประปาที่ได้มาต
ฐานตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชนมนี ้า
ใชท้ี่เพยีงพอ

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 8

เพื่อใหร้าษฎรมนี ้าใชท้ี่
เพยีงพอ

รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

  6,500,000   6,500,000   6,500,000 กอ่สร้างระบบ
ประปรที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้า
ใชเ้พยีงพอ

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 5

เพื่อใหร้าษฎรมนี ้าใชท้ี่
เพยีงพอ

รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

  6,500,000   6,500,000   6,500,000 กอ่สร้างระบบ
ประปรที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้า
ใชเ้พยีงพอ

กองชา่ง

4 โครงการขดุลอกปากบอ่มง 
 หมู่ที่ 4

เพื่อใหร้าษฎรมนี ้าใชท้ี่
เพยีงพอ

รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 กอ่สร้างระบบ
ประปรที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้า
ใชเ้พยีงพอ

กองชา่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ล าดบั ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
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5  โครงการกอ่สร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บา้น บา้น
หนองผือ ต้าบลสามคัคี 
อ้าเภออากาศอ้านวย 
จงัหวัดสกลนคร  ถงึบา้น
นาหนองยาว ต้าบลบา้นขา่
 อ้าเภอศรีสงคราม จงัหวัด
นครพนม

เพื่อใหร้าษฎรได้มเีส้นทาง
ที่ใชใ้นการสัญจร  ผ่าน
ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัยิ่งขึ น
เพื่อใหร้าษฎรได้มเีส้นทาง
ที่ใชใ้นการสัญจร  ผ่าน
ไป-มา มถีนนที่ปลอดภยั
และได้มาตรฐานเพื่อให้
ราษฎรเกดิความปลอดภยั
ในชวีิตและทรัพยสิ์นใน
การใชเ้ส้นทางดังกล่าว

กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างหมู่บา้น 
บา้นหนองผือ ต้าบล
สามคัคี อ้าเภออากาศ
อ้านวย จงัหวัดสกลนคร
  ถงึบา้นนาหนองยาว 
ต้าบลบา้นขา่ อ้าเภอศรี
สงคราม จงัหวัด
นครพนม   
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

   10,000,000    10,000,000    10,000,000 กอ่สร้างสะพาน
จ้านวน 1 แหง่

การคมนาคมไป
มาสะดวกยิ่งขึ น 
 ราษฎรต้าบล
สามคัคีพฒันา
รวม ๒,๑๕๓
หลังคาเรือน
และต้าบล
ขา้งเคียงและผู้ที่
เดินทางผ่านไป
มา        ได้
ประโยชน ์
ร่วมกนั
โดยเฉพาะการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นถ ้าเต่า  หมู่ที่ 1 เชื่อม
บา้นบา้นดงเสียว  ต้าบล
โพนงาม

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 5 
เมตร  ยาว 1900  เมตร
  หนา 0.15  เมตร  
พื นผิวคอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 9500  ตร.ม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000 กอ่สร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได้สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ล าดบั ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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7 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นดอนทอย  หนองสนกุ 
เชื่อมบา้นโพนงาม  ต้าบล
โพนงาม

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 5 
เมตร  ยาว 1900  เมตร
  หนา 0.15  เมตร ไหล่
ทาง 0.50 เมตร พื นผิว
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
9500  ตร.ม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000 กอ่สร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได้สะดวก

กองชา่ง

8 โครงการขดุลอกบอ่ขี นก เพื่อขยายพื นที่ในการกกั
เกบ็น ้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น ้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกตามแบบของ
เทศบาล รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 ขดุลอกหนองน ้า
จ้านวน  1 แหง่

มแีหล่งกกัเกบ็
น ้าที่เพยีงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

กองชา่ง

9 โครงการขดุลอกคลองสาย
หนองผือ หมู่ที่  4

เพื่อขยายพื นที่ในการกกั
เกบ็น ้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น ้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกตามแบบของ
เทศบาล รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 ขดุลอกหนองน ้า
จ้านวน  1 แหง่

มแีหล่งกกัเกบ็
น ้าที่เพยีงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

กองชา่ง

10 โครงการขดุลอกหนองจอก เพื่อขยายพื นที่ในการกกั
เกบ็น ้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น ้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกตามแบบของ
เทศบาล รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 ขดุลอกหนองน ้า
จ้านวน  1 แหง่

มแีหล่งกกัเกบ็
น ้าที่เพยีงพอ
ต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
ล าดบั ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
109  โครงการกอ่สร้าง

หอ้งน ้าโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา

 เพื่อใหน้กัเรียนมี
หอ้งน ้าใชท้ี่เพยีงพอ

 กอ่สร้างหอ้งน ้าโรงเรียนอนบุาล
เทศบาล  ขนาด 6 x 3.50  
เมตร  จ้านวน  4  หอ้ง  พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  
1  ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบ
เทศบาลต้าบลสามคัคีพฒันา  

100,000        กอ่สร้างหอ้งน ้า
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลที่ได้
มาตรฐาน

 นกัเรียนมหีอ้งน ้า
ใชท้ี่เพยีงพอ

กองชา่ง

110  โครงการกอ่สร้าง
อาคารเรียนอนบุาล
เทศบาลต้าบลสามคัคี
พฒันา

 นกัเรียนมอีาคาร
เรียนที่เพยีงพอ

 กอ่สร้างอาคารเรียนขนาด
กว้าง 10.50 x 30  เมตร  
จ้านวน 5 หอ้ง พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1  
ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบ
เทศบาล

1,000,000     กอ่สร้างอาคาร
เรียนที่ได้
มาตรฐาน

นกัเรียนมี
หอ้งเรียนที่เพยีงพอ

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
111  โครงการปรับปรุง

อาคารส้านกังาน
เทศบาลส้าหรับหอ้ง
ท้างานคณะผู้บริหาร
เทศบาลต้าบลสามคัคี
พฒันา

เพื่อปรับปรุงหอ้ง
ท้างานคณะผู้บริหาร

 ฝ้าเพดาน ติดตั งประตู
อลูมเินยีมแบบบานเล่ือนสีเขม้  
ติดตั งหนา้ต่างอลูมเินยีมสีเขม้ 1 
ชอ่ง  พร้อมทาสีภายในหอ้ง 
รายละเอยีดตามแบบเทศบาล
ต้าบลสามคัคีพฒันา

50,000          กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้าจาก
ครัวเรือน และถนน
 มคีวามสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

112  โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นดอน
ทอย-หนองผือ หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางได้สะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ยาว  380  เมตร  หนา  0.15 
เมตร  ไหล่ทางขา้งละ 1  เมตร  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  

1,000,000      กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้สะดวก

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
113  โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนางหลง
 ต่งจนัทร์  ทางไปปา่
ชา้หมู่ที่ 7

 เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางได้สะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  
100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

210,000         กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

 ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก

กองชา่ง

114  โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาย
ชยัวัฒน ์แกว้ฝ่าย 
(โรงผลิตน ้า)  ถงึบา้น
นายสว่าง  ทองนรัินด์ 
 หมู่ที่  10

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
43  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.50  เมตร  
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล  

90,000        กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
115  โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนาย
ธเนตร ไชยพกิลุ หมู่ที่
 3

 เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

75,000           กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

116  โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสนามกฬีา
ใหม ่ หมู่ที่  2

 เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
109  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.50  เมตร 
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์
จ้านวน  1 ปา้ย  

231,000         กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ล าดบั ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
117  โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็สายบา้นนายสุ
พนัธ์ ศรีสมยั ถงึบา้น
นายส้ารวย  ดีนกั  
หมู่ที่  8

 เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  
138  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ 0.50  เมตร 
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
จ้านวน  1  ปา้ย รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

210,000         กอ่สร้างถนน
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

118  โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าพร้อมเททบั
หลังสายบา้นนางสม
ชยั  ถงึศาลา
ประชาคม  หมูีที่ 9

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงั

 ลงทอ่ระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  101  เมตร  ทอ่ 40x 
100 จ้านน  94  ทอ่น  บอ่พกั  
7  บอ่  พร้อมเททบัหลังทอ่  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

175,000         กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
119  โครงการกอ่สร้างทอ่

ระบายน ้าพร้อมเททบั
หลังสายบา้นนายราศี 
ถงึบา้นนางค้าเปล่ียน 
 หมู่ที่  10

 เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงั

 ลงทอ่ระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  95  เมตร  ทอ่ 
40x100  จ้านวน 88 ทอ่น  บอ่
พกั  7  บอ่ พร้อมเททบัหลัง 
ปา้ยประชาสัมพนัธ์จ้านวน  1  
ปา้ย รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

130,000         กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

 แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

120  โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าและขดุร่อง
ระบายน ้าสามแยก
บา้นนายลาน หมู่ที่  4

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงั

 ลงทอ่ระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  280  เมตร  ทอ่ขนาด  
40 x 100  จ้านวน  215  ทอ่น 
บอ่พกั  15  บอ่  ทบุรื อถนน
เดิม  13  ตารางเมตร  พร้อมขดุ
ร่องลึก  0.60  เมตร  กว้าง
0.60  เมตร   ยาว 50  เมตร  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

300,000         กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

 แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
121 โครงการกอ่สร้างทอ่

ระบายน ้าสายบา้น
นายณรงค์  ถงึมมุวัด
นกับญุยอแซฟ  หมู่ที่ 6

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า ความยาว
ทั งสิ น 138 เมตร  บอ่พกั 
จ้านวน10 บอ่ ทอ่ขนาด30x 
100  จ้านวน  128  ทอ่น พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  
1  ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

182,000     กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

122 โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าสายบา้น
นายเส็ง  ค้าเกษ  ถงึ
บา้นนายเสรี  แกว้ฝ่าย
  หมู่ที่  1

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างทอ่ระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  224.50  เมตร จ้านวน
ทอ่ 40x100  มอก.ชั น3  
จ้านวน  207.50 ทอ่น  บอ่พกั  
16  บอ่  ทบุรื อเทคืน  13  
ตารางเมตร   พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1  
ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

307,000     กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
123 โครงการกอ่สร้างทอ่

ระบายน ้าสายบา้น
นายอนิแปลง ถงึสาม
แยกหนองทอย  หมู่ที่ 
 6

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างทอ่ความยาว 146  
เมตร  ทอ่ 40x100  จ้านวน  
137  ทอ่น  บอ่พกั  9  บอ่  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

177,000     กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

124 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าสายบา้น
นางทองค้า  ถงึบา้น
นายโจม  หมู่ที่  9

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

เพื่อกอ่สร้างรางระบายน ้าความ
ยาวทั งสิ น  160  เมตร  ความ
ยาวราง  159  เมตร  บอ่พกั  
1  บอ่   พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1  
ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

295,000     กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
125 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้าสายบา้น
นายบปุผา สายบา้น
นายสีดา  หมู่ที่  5

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างรางระบายน ้า  ความ
ยาวทั งสิ น  75  เมตร  ความยาว
ราง  68  เมตร  บอ่พกั  2  
บอ่  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1  ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

150,000     กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงัใหป้ระชาชน

กองชา่ง

126 โครงการขยายเขต
ประปาสายบา้นนาง
สุพตัรา  ถงึนานาย
ทองอยู่  หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ
รองรับการขยายตัว
ของบา้นเรือน
ประชาชน

ขยายเขตประปา  ทอ่พวีีซี  
ขนาด 1.5 นิ ว ยาว  250  
เมตร  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

17,000       ขยายเขต
ประปาที่ได้
มาตรฐานตาม
แบบของเทศบาล

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งทั่วถงึรองรับ
การขยายตัวของ
บา้นเรือนประชาชน

กองชา่ง

127 โครงการเททบัหลังทอ่
ระบายน ้าสายบา้น
นายวิโรจน ์ ถงึบา้น
นายส้าเภา  หมู่ที่ 9

เททบัหลังทอ่
ระบายน ้าสายบา้น
นายวิโรจน ์ ถงึบา้น
นายส้าเภา

เททบัหลังทอ่ระบายน ้า  กว้าง  
1  เมตร  ยาว  56  เมตร  
หนา้  0.12  เมตร รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

24,000       เททบัหลังทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

เททบัหลังทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
128 โครงการลงทอ่ระบาย

น ้าพร้อมเททบัหลัง
สายบา้นนายพลชยั  
ถงึบา้นนายสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 10

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

ลงทอ่ระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  20  เมตร  ทอ่  
40x100  จ้านวน  20  ทอ่น  
บอ่พกั  1  บอ่  ทบุรื อถนนเดิม  
5  ตร.ม.พร้อมเททบัหลัง  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

37,800       กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงั

กองชา่ง

129 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายดอน
สงค์  หมู่ที่  5

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

98,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

130 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาเพยีง
  หมู่ที่  8

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

98,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
131 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบอ่ขี นก
  หมู่ที่  5

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  500  ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

51,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

132 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบา้น
นายสุริมา  ไปประปา
ใหม ่ หมู่ที่  2

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

98,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

133 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายยอดดูน
  หมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

98,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561    2,562 2563 2564 2565
134 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายหนอง
ปลาโคบ  หมู่ที่  2

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.
ม.   พร้อมปรับเกล่ียเรียบลงทอ่ 
คสล. 80x 100  จ้านวน  4  
ทอ่น  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1  
ปา้ย รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

110,000     ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

135 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายหลัง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ถงึหว้ยหนองเบญ็นอ้ย
  หมู่ที่  7

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ปริมาตรดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  950  ลบ.ม.
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

98,000       ซ่อมแซมถนน
ลูกรังที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
136  โครงการกอ่สร้างรั ว

และปา้ยโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา

เพื่อกอ่สร้างรั วและ
ปา้ยโรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

260,400    กอ่สร้างรั วและ
ปา้ยโรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมไีฟฟา้
เพยีงพอ

กองชา่ง

137  โครงการกอ่สร้างรั ว
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองผือ  หมู่ที่  4

 เพื่อกอ่สร้างรั ว
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองผือ  หมู่ที่ 
 4

 กอ่สร้างรั วความยาว  56  
เมตร  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

105,300    กอ่สร้างรั วที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมไีฟฟา้
เพยีงพอ

กองชา่ง

138  โครงการกอ่สร้างโรง
อาหารโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา

เพื่อกอ่สร้างโรง
อาหารส้าหรับ
รับประทานอาหาร
ส้าหรับเด็กนกัเรียน

 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

180,000    กอ่สร้างโรง
อาหารที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง

139 โครงการปรับปรุง
หอ้งน ้าเทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา

เพิ่มหอ้งน ้าส้าหรับ
บริการประชาชน

รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล 150,000 ปรับปรุงหอ้งน ้า
ตามแบบของ
เทศบาล

มหีอ้งน ้าเพิ่มขึ น
เพยีงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน

กองชา่ง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
140 โครงการต่อเติมหอ้ง

ท้างานกองคลัง
เพิ่มพื นที่ท้างานให้
มคีวามสะดวกมาก
ขึ น

รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล 239,000 ต่อเติมหอ้ง
ท้างานกองคลัง
ตามแบบของ
เทศบาล

มพีื นที่ในการ
ท้างานเพิ่มมากขึ น

กองชา่ง

141 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  6  สายบา้น
นางทองใคร  ไตรวงค์
ยอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  4 เมตร  ยาว  218  
เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1 
ปา้ย 

500,000 กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

142 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  8  สายบา้น
นางวิรัตน ์ ธรรมวงศา

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  3 เมตร  ยาว  60 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไมม่ไีหล่ทาง  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 
จ้านวน  1 ปา้ย

109,000 กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
143 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  8  สายบา้น
นายมงคล  ต้นภบูาล

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4  เมตร  ยาว  82 
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่
ทางขา้งละ  0.50  เมตร  พร้อม
ปา้ยประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  
1  ปา้ย 

194,000 กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

144 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  9  สายบา้น
นางสมร -บา้นนาง
บงัอร

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.50  เมตร  ยาว  46 
เมตร  หนา  0.15 เมตร  ไมม่ี
ไหล่ทาง  รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

73,000  กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

145 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่  8 ซอยบา้น
นายค้าสิงห์

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3 เมตร  ยาว  16  
เมตร รายหนา  0.50  เมตร  
ไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  
ละเอยีดตามแบบของเทศบาล 

27,000  กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
146 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กบา้นดอนทอย หมู่
ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 
เมตร   ยาว 116  เมตร  พร้อม
ลงไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร   
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
จ้านวน  1 ปา้ย

279,000 กอ่สร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

147 โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้า  หมู่ที่  10 
 สายบา้นนายราศี - 

บา้นนายสุวรรณ

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

งานวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กมาตรฐาน มอก.ชั น  
3 ขนาด  0.40 x1  เมตร  ทบุ
รื อถนนพร้อมเทคอนกรีตกลับ 
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

210,000 กอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

148 โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้า  หมู่ที่  2  
สายบา้นนายวิโรจน ์-

 นานายประเสริฐ

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างงานทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  มอก.ชั น  
3  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 x 1
เมตร  ความยาวทั งสิ น  
215.40  เมตร  ความยาวทอ่  
202.40  เมตร  บอ่พกั  13  
บอ่  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

382,000 กอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
149 โครงการกอ่สร้างทอ่

ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 
สายบา้นนายทองปาน
 -บา้นนายราศี  คุณ

บรุาณ

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

วางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก มอก.ชั น 3 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.40  x 1 
เมตร  ความยาวทั งสิ น 99  
เมตร  ความยาวทอ่  91 
เมตร   บอ่พกั  จ้านวน  8 บอ่  
พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์
จ้านวน  1ปา้ย  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล  

158,000 กอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

150 โครงการกอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าออกจาก

พื นที่การเกษตร  หมู่ที่
  9

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

วางทอ่ระบายน ้า เส้นผ่าศุนย์
กลาง 0.80 x1 เมตร ยาว 74 
เมตร  ความยาวทอ่ 71 เมตร 
บอ่พกั 3 บอ่ พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์จ้านวน  1 ปา้ย  
สถานที่นาของนายเทอืง  คุณ
บรุาณ  รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

148,000 กอ่สร้างทอ่
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
151 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  
สายบา้นนางอ้าไพ - 
บา้นนางนงค์รัก

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างรางระบายน ้า  ความ
ยาว 245  เมตร  บอ่พกั  
จ้านวน  4 บอ่  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ จ้านวน  1 ปา้ย  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

478,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

152 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  
สายบา้นนายประชา -
 สนามกฬีาใหม่

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กความยาว  147  
เมตร  บอ่พกั  3 บอ่  พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1  
ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

295,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

153 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 
สายบา้นนายพณิ-
บา้นนายอา๊ด

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

กอ่สร้างรางระบายน ้าความยาว
รางน ้า 123 เมตร  พร้อมบอ่
พกั  2 บอ่  ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน  1 
ปา้ย  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

237,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
154 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
สายบา้นนายวันนา 
โพสาวัง  -  นาย
สัมพนัธ์  แกว้ฝ่าย

แกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงั

วางรางระบายน ้าความยาว
ทั งสิ น  161.10  เมตร  ความ
ยาวราง 161.10 เมตร  บอ่พกั  
4  บอ่  พร้อมปา้ยประชา
สัมพนัธิ์  1 ปา้ย รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

322,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้าทว่มขงั กองชา่ง

155 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่ที่  5  สาย
บา้นนายประสาท  
เคนไชยวงค์ - บา้น
นายพลชยั  แกว้กา่

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

63,100  ขยายเขต
ประปาให้
ประชาชนหมู่ที่ 5

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

156 โครงการขยายทอ่เมน
ประปา  หมู่ที่  9  
สายนาค้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

30,000  ขยายเขต
ประปาให้
ประชาชนหมู่ที่ 9

ประชาชนมนี ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

157 โครงการขดุลอก
ประปา  หมู่ที่  4

เพื่อเพิ่มพื นที่กกั
เกบ็น ้าประปา

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

80,000  ขดุลอกประปา 
 หมู่ที่  4

ประชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
158 โครงการขดุสระ

ประปาบา้นนาดอกไม ้
 หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มพื นที่ในการ
กกัเกบ็น ้า

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

124,000 ขดุสระประปา
บา้นนาดอกไม ้
 หมู่ที่ 5

ประชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

กองชา่ง

159 โครงการถมดินลูกรัง
หนา้โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลเทศบาล
ต้าบลสามคัคีพฒันา

เพื่อเพิ่มพื นที่ในการ
ใชใ้นการจดัการ
เรียนนอกหอ้งเรียน

ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  500  
ลูกบาศกเ์มตรพร้อมปรับเกล่ีย  
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

50,000  ถมดินลูกรังหนา้
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล
เทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา

มสีถานที่เรียนรู้
กลางแจง้มากขึ น

กองชา่ง

160 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที่  1  
สายดงเสียว-ดงมะกุ้ม

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
480  ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับ
เกล่ีย รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

50,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  1 
 สายดงเสียว-
ดงมะกุ้ม

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

161 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  หมู่ที่  3  
สายหลังโรงเรียนบา้น
ดอนทอย - สู่พื นที่
การเกษตร

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
480  ลูกบาศ์เมตร  รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

50,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  3 
 สายหลัง
โรงเรียนบา้น
ดอนทอย - สู่
พื นที่การเกษตร

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
162 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง  หมู่ที่  7 
สายโรงเรียนบา้น
หนองสามขา - หนอง
เบญ็

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง
โรงเรียน - หว้ยหนองเบญ็นอ้ย  
ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
480  ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับ
เกล่ีย  รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

50,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  หมู่ที่  7 
สายโรงเรียน
บา้นหนองสาม
ขา - หนองเบญ็

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

163 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่  10  
สายหนองตากแห -
นานายไพจติร-นา
นายสีแพง

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ซ่อมแซมถนนลูกรังปริมาณดิน
ลูกรัง   รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล 

80,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  10 
 สายหนองตาก
แห -นานาย
ไพจติร-นานาย
สีแพง

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

163 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่  8 
สายหนองตาหติ - หวั
โคกเหมอืด

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
756 ลูกบาศกเ์มตร    
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

80,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่  8 
สายหนองตาหติ
 - หวัโคกเหมอืด

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
164 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังสู่พื นที่
การเกษตร  หมู่ที่  4

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล พร้อมปา้ย
ประชาสัมพนัธ์  จ้านวน 1 ปา้ย

100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื นที่
การเกษตร  หมู่
ที่  4

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

165 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ที่  2  
สายจากถนนลาดยาง
 -ส่ีแยกหนองซ่อม  - 
สายหนองปลาดุก - 
นานายนเรศ  ไตรวงค์
ยอ้ย

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรของ
ประชาชน

ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า  
575  ลูกบาศกเ์มตร  
รายละเอยีดตามแบบของเทศบาล

60,000  ซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ที่  2  
สายจาก
ถนนลาดยาง -ส่ี
แยกหนองซ่อม 
 - สายหนอง
ปลาดุก - นา
นายนเรศ  ไต
รวงค์ยอ้ย

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

166 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนสายหนองผือ

เพื่อก้าจดัวัขพชืและ
ตกแต่งกิ่งไมท้ี่กดี
ขวางถนน ให้
ประชาชนเดินทาง
สะดวกขึ น

เพื่อปรับปรุงภมูทิศันถ์นนสาย
หนองผือ 

37,000  ปรับปรุงภมูิ
ทศันถ์นนสาย
หนองผือ

ประชาชนเดินทาง
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
167 อดุหนนุการไฟฟา้

ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 
 4  สายบา้นหนองผือ
 - ประปาหมู่บา้น - 
สายขา้งโรงเรียน - ไป
ปา่ชา้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่  4  สาย
บา้นหนองผือ - ประปาหมู่บา้น -
 สายขา้งโรงเรียน - ไปปา่ชา้

150,000 ขยายเขตไฟฟา้
 หมู่ที่  4  สาย
บา้นหนองผือ -
 ประปาหมู่บา้น
 - สายขา้ง
โรงเรียน - ไป
ปา่ชา้

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

168 อดุหนนุการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ขยายเขตไฟฟา้สาย
บา้นนายธวัชชยั  
พรมแสง  - โรงผลิต
น ้าด่ืมชมุชน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สายบา้นนายธวัช
ชยั  พรมแสง  - โรงผลิตน ้าด่ืม
ชมุชน

150,000 ยายเขตไฟฟา้
สายบา้นนาย
ธวัชชยั  พรม
แสง  - โรงผลิต
น ้าด่ืมชมุชน

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
169 อดุหนนุการไฟฟา้

ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตร  หมู่ที่  3 
 สายยอดชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร
  หมู่ที่  3  สายยอดชาติ

200,000 ขยายเขตไฟฟา้
สู่พื นที่
การเกษตร  หมู่
ที่  3  สายยอด
ชาติ

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

170 อดุหนนุการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรบา้นหนอง
สามขา  หมู่ที่  7  
สายบา้นหนองสามขา
 - ไปปา่ชา้

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรบา้นหนองสามขา  
หมู่ที่  7  สายบา้นหนองสามขา -
 ไปปา่ชา้

50,000  ขยายเขตไฟฟา้
สู่พื นที่
การเกษตรบา้น
หนองสามขา  
หมู่ที่  7  สาย
บา้นหนองสาม
ขา - ไปปา่ชา้

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
171 อดุหนนุการไฟฟา้

ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ติดตั งไฟฟา้ส่องสว่าง
รายทาง  หมู่ที่  5 
สายบา้นนายบตุรศรี 
 พรมแสง -ไปประปา
หมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ติดตั งไฟฟา้ส่องสว่างรายทาง  
หมู่ที่  5 สายบา้นนายบตุรศรี  
พรมแสง -ไปประปาหมู่บา้น

30,000  ติดตั งไฟฟา้ส่อง
สว่างรายทาง  
หมู่ที่  5 สาย
บา้นนายบตุรศรี
  พรมแสง -ไป
ประปาหมู่บา้น

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

172 อดุหนนุการไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ้าเภอ
อากาศอ้านวยเพื่อ
ติดตั งไฟส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ที่  10

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ติดตั งไฟส่องสว่างรายทาง  หมู่ที่ 
 10

20,000  ติดตั งไฟส่อง
สว่างรายทาง  
หมู่ที่  10

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
306 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้  หมู่ที่ 4 สายบา้น
หนองผือ  ประปาหมู่บา้น สาย
ขา้งโรงเรียนไปปา่ชา้

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 150,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

 ต าบล
สามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

307 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สายบา้นนายธวัชชยั  
พรมแสง  โรงผลิตน  าด่ืมชมุชน

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

 ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 150,000     จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
308 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 3 สายยอดชาติ

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

 ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 200,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

309 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร   
บา้นหนองสามขา  หมู่ที่ 7  สาย
บา้นหนองสามขา ไปปา่ชา้

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

 ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 50,000      จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
310 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟฟา้ส่องสว่างรายทาง  หมู่ที่ 5
 สายบา้นนายบตุรศรี  พรมแสง  
ไปประปาหมู่บา้น

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

 ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 30,000      จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

311 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที1่0

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

 ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

 20,000     จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
312 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สายบา้นนายต๋ึง บา้น
นายวันวลิต หมู่ที่ 3

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

  40,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

313 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สายบา้นนายวราวุฒิ  
ผิวสิงหช์ยั  บา้นนายสุรชยั  แกน่ดี

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

  80,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
314 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง  หมู่ที่ 6

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

  60,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

315  อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง  หมู่ที่ 9

 1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

  30,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
316 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง  หมู่ที่ 4

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

  70,000    จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

317 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 1

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
318 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 1

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

319 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที2่

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
สายนาเพยีง

   100,000 100000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
320 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 2

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

321 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 3

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
322 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 3

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

323 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 4

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
324 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่  4

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

325 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 5

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
326 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 5

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

327 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 6

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
328 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 6

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

329 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 7

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
330 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 7

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

331 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 8

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
332 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 8

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

333 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 9

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
334 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 9

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

335 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อขยาย
เขตไฟฟา้สู่พื นที่การเกษตร  หมู่
ที่ 10

1.อดุหนนุการไฟฟา้
ส าหรับขยายเขตไฟฟา้
เพื่อใหเ้กษตรกรมไีฟฟา้ใช้
ส าหรับท าการเกษตร  2. 
เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   100,000 100,000 จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

เกษตรกร
ต าบลสามคัคี
พฒันามไีฟฟา้
ใชส้ าหรับท า
การเกา
ตรอยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
336 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค

อ าเภออากาศอ านวย  เพื่อติดตั ง
ไฟรายทาง หมู่ที่ 10

เพื่อสมทบการไฟฟา้ส่วน
ภมูภิาคในการด าเนนิการ
ขยายเขตไฟฟา้

ระยะทางตามแบบของ
เทศบาล

   50,000  50,000  จ านวนไฟฟา้ที่
ได้รับการขยาย

ประชาชน
ต าบลสามคัคี
พฒันามี
ความ
ปลอดภยัใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
337 โครงการขลุดลอกหนองปลาดุก เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั

เกบ็น้้า
ขดุลอกหนองปลาดุก  
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

500,000 500,000 500,000 ขดุลอกหนอง
น้้าจ้านวน 1 
แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

338 โครงการขดุลอกหว้ยอบีวั  เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหว้ยอบีวั
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 ขดุลอกหนอง
น้้า  จ้านวน  1
 แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

339 โครงการขดุลอกหนองปลาเซือม  เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองปลา
เซือมรายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 ขดุลอกหนอง
น้้า  จ้านวน  1
 แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
340 โครงการขดุคลองส่งน้้าบอ่ขี้นก -

 นานายไพจติร
 เพื่อขยายคลองส่งน้้าใหม้ี
ความกว้างและลึกมากขึ้น
เพื่อการส่งน้้าใหร้าษฎรได้
อยา่งเพยีงพอ

ขดุคลองส่งน้้าบอ่ขี้นก -
 นานายไพจติร
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 ขดุลอกหนอง
น้้า  จ้านวน  1
 แหง่

มคีลองน้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

341 โครงการขดุลอกหนองสองพี่นอ้ง เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองสองพี่
นอ้งรายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 ขดุลอกหนอง
น้้า  จ้านวน  1
 แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

342 โครงการกอ่สร้างฝายหนองปลา
โคป

เพื่อกอ่สร้างฝายส้าหรับกกั
เกบ็น้้าส้าหรับการอปุโภค
และบริโภค

กอ่สร้างฝายหนองปลา
โคปรายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 500,000  500,000  500,000 กอ่สร้างฝาย
หนองปลาโคป 
 จ้านวน 1 แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์

272

เปา้หมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
343 โครงการกอ่สร้างประตูเปดิ ปดิ 

หนองปลาโคปบา้นโนนจ้าปา  
หมู่ที่ 2

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้้าใช้
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

กอ่สร้างประตูเปดิ ปดิ 
หนองปลาโคปบา้นโนน
จ้าปา  หมู่ที่ 2

 146,600 จ้านวนประตู
เปดิ ปดิน้้าที่
ท้าการกอ่สร้าง

เกษตรกรมนี้้า
ใชเ้พื่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

กองชา่ง

344 โครงการขดุลอกฝายหนองจอก  เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกฝายหนองจอก
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 ขดุลอกหนอง
น้้าจ้านวน  1 
แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

345

โครงการขดุลอกหนองเชยีงเคน 
หมู่ที่ 3

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองเชยีงเคน 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    200,000  200,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565

346

โครงการขดุลอกหนองบวัล่มหมู่ที่
 3

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองบวัล่ม 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    200,000  200,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

347

โครงการขดุลอกหว้ยวังจะเองิ
หมู่ที่ 3

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหว้ยวังจะเองิ 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    200,000  200,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

348

โครงการขดุลอกคลองส่งน้้าดง
ปลาโคป  หมู่ที่  3

 เพื่อขยายพื้นที่ในการส่ง
น้้า  เพื่อใหป้ระชาชนใช้
ในการเกษตรได้ทั่วถงึ

ลอกคลองส่งน้้าดงปลา
โคปหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

     300,000       ขดุลอกคลอง
ส่งน้้า จ้านวน 
1 แหง่

มคีลองส่งน้้า
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
349 โครงการกอ่สร้างประตูเปดิ ปดิ

น้้าโนนหนามแทง่ หมู่ที่  4
เพื่อใหม้กีารบริหาร
จดัการน้้าที่ดี

รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

  60,000 สามารถ
ระบายน้้าได้
ตาม
ระยะเวลาที่
ก้าหนด

มกีารบริหาร
การเปดิปดิน้้า
ได้ดี

กองชา่ง

350 โครงการขดุลอกฝายปากบอ่มง 
หมู่ที่  4

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกตามแบบของ
เทศบาลรายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 2,000,000  2,000,000  2,000,000   จ้านวน  1 
แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

351 โครงการขดุลอกหนองปลาซวย 
หมู่ที่  4

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกตามแบบของ
เทศบาล รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

   500,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

352

โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นบอ่
เปลือยหมู่ที่ 6

เพื่อบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนจากภยัแล้ง  
เพื่อใหม้นี้้าส้าหรับ
ประกอบอาชพีการท้านา
ปรัง และการท้าเกษตร
นอกฤดูกาล

กอ่สร้างฝายน้้าล้นบอ่
เปลือยหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

      250,000    250,000 กอ่สร้างฝาย
น้้าล้น  จ้านวน
  1 แหง่

ประชาชนมี
น้้าใชท้้า
การเกษตร
นอกฤดู กองชา่ง

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
353 โครงการขดุลอกหนองผักโมง่หมู่

ที่  7
เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองผักโมง่
ตามแบบของเทศบาล

      200,000    200,000

1 แหง่

มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

354

โครงการขดุลอกหนองสามขา 
หมู่ที่  7

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองสามขา
ตามแบบของเทศบาล

      200,000    200,000 1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

355 โครงการขดุลอกหนองหวัวัวหมู่ที่
  7

เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองหวัวัว
ตามแบบของเทศบาล

      200,000    200,000 1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล้าดับ  โครงการ วัตถปุระสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
356 โครงการขดุลอกหนองหวัควาย

หมู่ที่  7
เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองหวัควาย
ตามแบบของเทศบาล

   200,000    200,000 1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

357 โครงการขดุลอกหนองทุ่มหมู่ที่ 9  เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่ง
กกัเกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

 200,000  200,000  200,000 จ้านวน 1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

358 โครงการขดุลอกหนองบอ่เปลือย
หมู่ที่ 9

 เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั
เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

 200,000  200,000  200,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
359 โครงการขดุลอกหนองตากแห  เพื่อขยายพื้นที่ในการกกั

เกบ็น้้า  เพื่อเปน็แหล่งกกั
เกบ็น้้าไว้ใชใ้นฤดูแล้ง

ขดุลอกหนองตากแห  200,000  200,000  200,000 จ้านวน  1 แหง่ มแีหล่งกกั
เกบ็น้้าที่
เพยีงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
173 โครงการกอ่สร้างอาคาร

เอนกประสงค์
เพื่อกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ใชส้ าหรับ
เปน็สถานที่ในการท า
กจิกรรม
สาธารณประโยชนข์อง
เทศบาลและประชาชน
ในพื้ยที่

กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณ
พื้นที่ท าการเทศบาล  
รายลัเอยีดการกอ่สร้าง
ตามแบบของเทศบาล

   1,000,000    มสีถานที่เพื่อท า
กจิกรรมที่เปน็
สาธารณประโยชน์
ของเทศบาลและ
ประชาชนในพื้นที่

มสีถานที่
สะดวกต่อ
การท า
กจิกรรม
ต่างๆที่เปน้
ประโยชนต่์อ
ส่วนรวม  
และประชาชน

กองชา่ง

174 โครงการติดต้ังมุ้งลวดพร้อม
เหล็กดัดอาคารกู้ชพี

เพื่อติดต้ังมุ้งลวดพร้อม
เหล็กดัดอาคารกู้ชพีให้
มคีวามปลอดภยัต่อผุ้
ปฏบิติังานทั้งในและ
นอกเวลาราชการ

ติดต้ังมุ้งลวดอาคารกู้ชพี        10,000 มอีาคารที่ปลอดภยั
ในการปฏบิติังาน
ต่อเจา้หนา้ที่ทั้งใน
และนอกเวลา
ราชการ

พนกังาน
ได้รับความ
ปลอดภนัใน
การปกบิติั
หนา้ที่

กองชา่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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2561 2562 2563 2564 2565
175 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วบา้นดอนทอย 
 หมู่ที่ 3

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

       47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

176 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นหนองสาม
ขา  หมู่ที่ 7

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

       47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

177 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นถ้ าเต่า หมู่
ที่ 1

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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2561 2562 2563 2564 2565
178 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วบา้นโนนจ าปา
 หมู่ที่ 2

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

179 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นหนองผือ 
 หมู่ที่ 4

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

180 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นหนา
ดอกไม ้หมู่ที่ 5

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    

2561 2562 2563 2564 2565
181 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วบา้นหนองสนกุ
 หมู่ที่ 6

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

182 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นนาดอกไม ้
 หมู่ที่ 8

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

183 โครงการกอ่สร้างหอ
กระจายขา่วบา้นสามคัคี 
หมู่ที่ 9

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
184 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วบา้นหนองสาม
ขา  หมู่ที่ 10

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอ
กระจายขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ของทางราชการ

  47,200 กอ่สร้างหอ
กระจายขา่วจ านวน
  1  แหง่

มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

292 โครงการกอ่ส้รางรางระบายน ้า จาก
บา้นนายคูณ  ชว่ยรักษา - บา้นนาย
สัญญา  คิดโสดาหมู่ที่ 10

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่ส้รางรางระบาย
น ้า จากบา้นนายคูณ
  ชว่ยรักษา - บา้น
นายสัญญา  คิด
โสดาหมู่ที่ 10

 165,000       ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัใน
ชมุชน กองชา่ง

293 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าจาก
บา้นนางสีใคร  คุณบรุาณ  - นายจนั
ดา  แกว้ฝ่าย

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบาย
น ้าจากบา้นนางสี
ใคร  คุณบรุาณ  - 
นายจนัดา  แกว้ฝ่าย

 176,000       ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัใน
ชมุชน กองชา่ง

294 โครงการกอ่สร้างอาคารจ้าหนา่ย
สินค้า OTOP  ประจ้าต้าบลสามคัคี
พฒันา  หมู่ที่ 10

เพื่อมสีถานที่จ้าหนา่ย
รวมของผลิตภณัฑ์
สินค้า  OTOP

กอ่สร้างอาคาร
จ้าหนา่ยสินค้า 
OTOP  ประจ้า
ต้าบลสามคัคีพฒันา

   200,000    100,000    100,000 อาคาร
จ้าหนา่ย
สินค้า OTOP 
 ประจ้าต้าบล
สามคัคีพฒันา
 1 แหง่

มสีถานที่
จ้าหนา่ยรวม
ของ
ผลิตภณัฑ์
สินค้า  OTOP

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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2561 2562 2563 2564 2565

295 โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรสายนานายวันชยั  แกว้
ฝ่าย สามแยกหนองทม่หมู่ที่ 10

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่
พื นที่การเกษตรi
รองรับการขยาย
บา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สู่
พื นที่การเกษตร
สายนานายวันชยั  
แกว้ฝ่าย สามแยก
หนองทม่หมู่ที่ 10

 150,000  150,000  150,000 ขยายเขต
ไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตร
จ้านวน  1 
สาย

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึตาม
การขยายตัว
ของบา้นเรือน

กองชา่ง

296 โครงการกอ่สร้างปอ้มยามสามแยก
ธนาคารขยะหมู่ที่ 10

เพื่อใหม้สีถานที่
ปฎบิติังานส้าหรับการ
ปฏบิติัหนา้ที่เวรยาม
ของหมู่บา้น

กอ่สร้างปอ้มยาม
สามแยกธนาคาร
ขยะหมู่ที่ 10

 100,000  100,000  100,000 ปอ้มยาม  
จ้านวน 1 แหง่

มสีถานที่
ปฎบิติังาน
ส้าหรับการ
ปฏบิติัหนา้ที่
เวรยามของ
หมู่บา้น

กองชา่ง

297 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื นที่
การเกษตรหมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชน
สะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื นที่การเกษตร
หมู่ที่ 10

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่
พื นที่
การเกษตร
หมู่ที่ 10

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร กองชา่ง

 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
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2561 2562 2563 2564 2565

298 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าจาก
บา้นนายสมพงษ ์ คิดโสดา - บา้น
นางขนัแกว้  คุณบรุาณหมู่ที่ 10

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบาย
น ้าจากบา้นนาย
สมพงษ ์ คิดโสดา -
 บา้นนางขนัแกว้  
คุณบรุาณหมู่ที่ 10

 250,000  250,000  250,000 ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัใน
ชมุชน กองชา่ง

299 โครงการวางทอ่ระบายน ้า บริเวณ
ศาลปู่ตาหมู่ที่ 10

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขงับริเวณศาลปู่
ตาหมู่ที่ 10

วางทอ่ระบายน ้า 
บริเวณศาลปู่ตาหมู่
ที่ 10

  50,000   50,000   50,000 วางทอ่
ระบายน ้า
ตามแบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงั
บริเวณปู่ตา กองชา่ง

300 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าจาก
บา้นนายสายชนร์ ชาวไชย  - บา้น
นางจ้าลอง  คุณบรุาณหมู่ที่ 10

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบาย
น ้าจากบา้นนาย
สายชนร์ ชาวไชย  -
 บา้นนางจ้าลอง  
คุณบรุาณหมู่ที่ 10

 250,000  250,000  250,000 ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัใน
ชมุชน กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565

301 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าจาก
บา้นนายสุวรรณ  บา้นนายชโลม  ศรี
ระวงค์

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบาย
น ้าจากบา้นนาย
สุวรรณ  บา้นนาย
ชโลม  ศรีระวงค์

 250,000  250,000  250,000 ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัใน
ชมุชน กองชา่ง

302 โครงการติดตั งไฟฟา้ส่องสว่าซุ้ม
ประตูทางเขา้หมู่บา้น  หมู่ที่  10

เพื่อเพิ่มความสว่าง
บริเวณทางเขา้หมู่บา้น

ติดตั งไฟฟา้ส่องสว่า
ซุ้มประตูทางเขา้
หมู่บา้น  หมู่ที่  10

  20,000   20,000   20,000 ติดตั งไฟฟา้
ส่องสว่าซุ้ม
ประตูทางเขา้
หมู่บา้น  หมู่ที่
  10

เพิ่มความ
สว่างบริเวณ
ทางเขา้
หมู่บา้น

กองชา่ง

303 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศาลปู่ตา  -  สามแยก
ธนาคารขยะ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศาลปู่ตา  -  
สามแยกธนาคารขยะ

 250,000  250,000  250,000 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจาก
ศาลปู่ตา  -  
สามแยก
ธนาคารขยะ

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565

304 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังอบต.หลังเกา่- สาม
แยกสวนเกษตร

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังอบต.หลัง
เกา่- สามแยกสวน
เกษตร

 250,000  250,000  250,000 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย
หลังอบต.หลัง
เกา่- สาม
แยกสวน
เกษตร  
จ้านวน  1 
แหง่

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

305 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาออกก้าลัง
กายส้าหรับผู้สูงอาย ุ ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหม้ลีานกฬีา
ส้าหรับออกก้าลังกาย
ส้าหรับผู้สูงอาย ุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

กอ่สร้างลานกฬีา
ออกก้าลังกาย
ส้าหรับผู้สูงอาย ุ 
ผู้ด้อยโอกาส

 200,000  200,000  200,000 กอ่สร้างลาน
กฬีาออก
ก้าลังกาย
ส้าหรับ
ผู้สูงอาย ุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 จ้านวน  1  
แหง่

มลีานกฬีา
ส้าหรับออก
ก้าลังกาย
ส้าหรับ
ผู้สูงอาย ุ 
และ
ผู้ด้อยโอกาส

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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2561 2562 2563 2564 2565
280 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบาย

น ้าพร้อมเททบัหลัง  สาย
โรงเรียนบา้นถ ้าเต่า  - บา้น
นายมติร  ปฎัฐา  หมู่ที่ 9

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างทอ่ระบายน ้า
พร้อมเททบัหลัง  สาย
โรงเรียนบา้นถ ้าเต่า  - 
บา้นนายมติร  ปฎัฐา  
หมู่ที่ 9

 200,000       ความกว้าง  
และความ
ยาวราง  
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน ้าทว่ม
ขงัในชมุชน

กองชา่ง

281 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 
 9

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวกใน
การสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  9

  99,400 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองชา่ง

282 โครงการขยายไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรสายโนนแพง - 
บอ่เปลือย  -สายนาค้า - 
โพนงาม

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรiรองรับการ
ขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่การเกษตร

ขยายไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรสายโนนแพง
 - บอ่เปลือย  -สายนา
ค้า - โพนงาม

 150,000  150,000  150,000 ขยายเขต
ไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตร
จ้านวน  1 
สาย

ประชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึตาม
การขยายตัวของ
บา้นเรือน

กองชา่ง

283 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื นที่การเกษตรสาย 
 หมู่ที่ 9  -บอ่เปลือย

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวกใน
การสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื นที่การเกษตรสาย  
หมู่ที่ 9  -บอ่เปลือย

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่
พื นที่  จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
284  โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสู่พื นที่การเกษตรสาย
สายส่ีแยกโนนแพง - นานา
ยลอนหมู่ที่ 9

 เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื นที่การเกษตรสาย
สายส่ีแยกโนนแพง - 
นานายลอนหมู่ที่ 9

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่
พื นที่
การเกษตร   
จ้านวน1 สาย

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

285  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื นที่การเกษตรสาย
สายนาค้า  - โพนงาม

 เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื นที่การเกษตรสาย
สายนาค้า  - โพนงาม

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่
พื นที่
การเกษตร 
จ้านวน  1 
แหง่

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

286  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื นที่การเกษตรสาย
สายนานายดวงตา - นาย
เสอม็หมู่ที่ 9

 เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื นที่การเกษตรสาย
สายนานายดวงตา - 
นายเสอม็หมู่ที่ 9

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่
พื นที่
การเกษตร 
จ้านวน  1 
แหง่

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
287 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนางสุพตัรา  - นาย
ทองอยู่

 เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนาง
สุพตัรา  - นายทองอยู่

 250,000  250,000  250,000 กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ้านวน 
 1 แหง่

ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

288 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นนางเล - นายสมพงษ์
หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวกใน
การสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนาง
เล - นายสมพงษห์มู่ที่ 9

 250,000  250,000  250,000 จ้านวน 1 แหว่ ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร

กองชา่ง

289 โครงการขยายทอ่เมน
ประปาสายบา้นนายทองอยู่
 - นายยงค์หมู่ที่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

ขยายทอ่เมนประปา
สายบา้นนายทองอยู่ - 
นายยงค์หมู่ที่ 9

 100,000  100,000  100,000 จ้านวน  1 
แหง่

ประชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

กองชา่ง

290 โครงการขยายไฟฟา้ส่อง
รายทาง  ม.9

เพื่อติดตั งไฟฟา้ในจดุเส่ียง
แสงสว่างเขา้ไมถ่งึ
ประชาชนเดินทางในเวลา
กลางคืนสะดวก

บริเวณจดุเส่ียงหมู่ที่  9   50,000   50,000   50,000 บริเวณจดุเส่ียง ประชาชนเดินทาง
ในเวลากลางคืน
สะดวก

กองชา่ง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
291 โครงการสนบัสนนุส่งเสริม

กลุ่มอาชพี  หมู่ที่  9
เพื่อสนบัสนนุใหม้กีลุ่ม
อาชพีในหมู่บา้น

ประชาชนหมู่ที่  9   20,000   20,000   20,000 จ้านวน 1 กลุ่ม มกีลุ่มอาชพีที่ท้า
รายได้ใหแ้ก่
ประชาชน

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

271

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองแฮ่  หมู่ที่  8

เพื่อใหเ้ส้นทางการ 
จราจร มสีภาพดีกว่าเดิม

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแฮ่  ปริมาณดินลูกรัง
ไมน่อ้ยกว่า 742  ลบ.ม.

  99,900  100,000   1,000,000 ปริมาตรดิน
ลูกรังตามแบบ
ของเทศบาล

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

272
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนาเพยีง - ดงมะกุ้ม  หมู่
ที่  8

เพื่อใหเ้ส้นทางการ 
จราจร มสีภาพดีกว่าเดิม

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา
เพยีง - ดงมะกุ้ม  หมู่ที่  8

 200,000  200,000  200,000 ปริมาตรดิน
ลูกรังตามแบบ
ของเทศบาล

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

273

โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย
 นาดอกไม ้- สะพานดอน
หลวงพฒันา  หมู่ที่  8

เพื่อใหป้ระชานมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ ขยายเขตไฟฟา้สาย นา

ดอกไม ้- สะพานดอน
หลวงพฒันา  หมู่ที่  8

 150,000  150,000  150,000 ประชานมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึทกุ
หลังคาเรือน

ประชานมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

กองชา่ง

274 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย
นาเพยีง - ดอนปากเหมอืง  
หมู่ที่  8

เพื่อใหป้ระชานมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สายนาเพยีง
 - ดอนปากเหมอืง  หมู่ที่  8

 150,000  150,000  150,000 ประชานมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึทกุ
หลังคาเรือน

ประชานมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

กองชา่ง

275
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายดงม ั นแกว - สวน
สมนุไพรหมู่ที่  8

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ดงม ั นแกว - สวน
สมนุไพรหมู่ที่  8

 100,000  100,000  100,000 ปริมาตรดิน
ลูกรังตามแบบ
ของเทศบาล

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

ล าดบั ชื่อโครงการ
งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2561-2565

วตัถุประสงค์
เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วดั

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

276

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองตาหติ - นาทม

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองตาหติ - นาทม

 100,000  100,000  100,000 ปริมาตรดิน
ลูกรังตามแบบ
ของเทศบาล

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

277

โครงการขยายเขตประปา 
สายนาดอกไม ้หมู่ที่  8  - 
หนองสามขา

เพื่อขยายเขตประปา  
แกไ้ขปญัหาการขาด
แคลนน ้าอปุโภค  ใหป้ร
ชาชนมนี ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตการส่งน ้าประปา
สายสายนาดอกไม ้หมู่ที่  8
  - หนองสามขา

 100,000  100,000  100,000
สายนาดอกไม้
 หมู่ที่  8  - 
หนองสามขา

เพื่อให้
ประชาชนมี
น ้าอปุโภค

กองชา่ง

278

โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย
ดงตะจอง - ดอนพอกหมู่ที่  8

เพื่อใหป้ระชานมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สายดงตะ
จอง - ดอนพอกหมู่ที่  8

 150,000 150000 150000  ขยายเขต
ไฟฟา้จ้านวน 1
 สาย

ประชานมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

กองชา่ง

279

โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย
หนองตาหติ

 เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่
พื นที่การเกษตรiรองรับ
การขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่
การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สายหนอง
ตาหติ

 150,000  150,000  150,000 ขยายเขตไฟฟา้
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึตาม
การขยายตัว
ของบา้นเรือน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2561-2565

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั ชื่อโครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณ

ตวัชี้วดั
ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
261 โครงซ่อมแซมไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้นบา้นสามขาหมู่ที่  7

เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนน
ภายในหมู่บา้นบา้นหนองสามขา
 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นบา้นหนองสาม
ขา

   23,800       

1  แหง่ ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองชา่ง

262 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ขา่วประจ าหมู่บา้น  บา้น
หนองสามขา หมู่ที่  7

เพื่อติดต้ังครุภณัฑ์หอกระจาย
ขา่วพร้อมเสา

มหีอกระจายขา่ว
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสารของ
ทางราชการ

 47,200       1 แหง่
มหีอกระจาย
ขา่วเปน็ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
ระหว่างส่วน
ราชการและ
ประชาชน

กองชา่ง

263 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
 บา้นหนองสามขา  หมู่ที่ 7 
สายหนา้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลบา้น
หนองสามขา

เพื่อใหร้ะบายน้ าจากครัวเรือน
และถนนได้สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน้ า บา้น
หนองสามขา  หมู่ที่ 7 สาย
หนา้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลบา้น
หนองสามขารายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 128,000 กอ่สร้างราง
ระบายน้ า
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

การระบาย
น้ าจาก
ครัวเรือน 
และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
264 โครงการขยายเขตประปา

ภายในหมุ่บา้น  สายดงมะกุ้ม 
 สายหนองสามขา  -ถ้ าเต่า  
สายไปปา่ชา้บา้นหนองสามขา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ  รองรับการขยายตัวของ
บา้นเรือนประชาชน

ขยายเจตประปาตามที่ก าหนด
ไว้ในแบบของเทศบาล

   47,200 ขยายเขต
ประปาให้
ประชาชนมี
น้ าใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

ประชาชนมี
น้ าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

265 โครงการซ่อมแซมถนนสายปู่
ตา - หนองซ่อม  หมู่ที่  7

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายปู่ตา 
หนองซ่อม

    100,000  100,000

1  แหง่
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองชา่ง

266 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนาพอ่จารยเ์หล็ก - หนอง
หวัวัวหมู่ที่  7

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายพอ่
จารยเ์หล็ก  หนองหวัวัว

    100,000  100,000

1 แหง่
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการเดินทาง

กองชา่ง

267 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายดงผักช ี- หนองสามขา
หมู่ที่  7

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงผักชี
  หนองสามขา

    100,000  100,000

1 แหง่
เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าอปุโภค

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
268 โครงการรังวัดและจดัท าแนว

เขตหนองสาธารณะเพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐหมู่ที่  7

เพื่อจดัท าแนวเขตการใช้
ประโยชนท์ี่ดินจดัแบง่ที่ดิน
ระหว่างที่ดินของรัฐและที่ดิน
ของเอกชนใหช้ดัเจน 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

ที่สาธารณะในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลสามคัคีพฒันา

    20,000  20,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาล
ต าบลสามคัคี
พฒันา

มแีนวเขตที่
ชดัเจนในการ
ใชป้ระโยชน์
จากที่ดิน
สาธารณะ
หมู่บา้น

กองชา่ง

269 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินหมู่ที่
  7

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขงั  ลด
ปริมาณน้ าเสียในชมุชน 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

ครัวเรือนในพื้ที่เขตเทศบาล
ต าบลสามคัคีพฒันา

    10,000  10,000 ครัวเร่ือนที่
สมคัรใจและ
มคีวาม
ประสงค์ที่
ต้องการท า
ธนาคารน้ าใต้
ดิน

ลดปริมาณน้ า
เสียในชมุชน
และแกไ้ข
ปญัหาน้ า
ทว่มขงัใน
ชมุชนได้

กอง
สาธารณสุข

270 โครงการส่งเสริมกล่มอาชพี
บา้นหนองสามขาหมู่ที่  7

เพื่อส่งเสริมและพฒันาอาชพีให้
ประชาชนในพื้นที่

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสามคัคีพฒันา

    10,000  10,000 ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

ประชาชนมี
อาชพีเสริมมี
รายได้เพิ่ม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

250

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นนายสมร - 
บา้นนายสุกติ  ไตรวงค์ยอ้ยหมู่ที่ 
 6

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นนายสมร - 
บา้นายสุกติ  ไตรวงคืยอ้ย
หมู่ที่  3 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 261,000         กอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จ านวน  1 
สาย

ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร กองชา่ง

251

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 6

เพื่อใหเ้ส้นทางการจราจร
มสีภาพดีกว่าเดิม

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ปริมาณดินลูกรังไมน่อ้ย
กว่า 744  ลบ.ม.

 103,000   50,000   50,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรังได้
มาตรฐาน
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชน
เดินทางสัญจร
ได้สะดวก กองชา่ง

252

โครงการขยายไฟฟา้สายบา้น
นายวราวุฒิ  ผิวสิงหช์ยั - บา้น
นายสุรชยั  แกน่ดี  หมู่ที่  6

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
รองรับการขยาย
บา้นเรือนของประชาชน

ขยายไฟฟา้สายบา้นนาย
วราวุฒิ  ผิวสิงหช์ยั - บา้น
นายสุรชยั  แกน่ดี  หมู่ที่  
3 รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 150,000  150,000  150,000 ขยายเขต
ไฟฟา้  1 สาย

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้
เพยีงพอกบั
การขยาย
บา้นเรือน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

253

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
รอบหนองทอยหมู่ที่  6

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณหนองทอยให้
สามารถใชป้ระโยชนใ์น
การออกก าลังกายได้

ถนนลูกรังรอบหนองทอย
หมู่ที่  3 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    100,000  100,000 ปรับปรุงภฒิู
ทศันร์อบ
หนองทอย  
จ านวน 1 แหง่

มพีื้นที่ส าหรับ
ใชส้ าหรับ
การออก
ก าลังกาย  
และท า
กจิกรรมที่
เปน็ประโยชน์
ร่วมกนัของ
ประชาชนใน
พื้นที่

กองชา่ง

254

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากปั้มน้ ามนั -ฝายลงโต่งหมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
ปั้มน้ ามนั -ฝายลงโต่งหมู่ที่
  3 รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    100,000  100,000 ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  
จ านวน  1 
แหง่

ระชาชน
สะดวกใน
การสัญจร กองชา่ง

255

โครงการวางทอ่ระบายน้ าฝายลง
โต่งหมู่ที่  6

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขงั
ในที่นาของราษฎร

ทอ่ระบายน้ าฝายลงโต่ง
หมู่ที่  3 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    100,000  100,000 วางทอ่
ระบายน้ า
จ านวน 1 สาย

แกไ้ขปญัหา
น้ าทว่มขงัที่
นาของราษฎร
ได้

กองชา่ง

งบประมาณปงีบประมาณ โครงการ วตัถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั
เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

256

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ยอดดูน - หนองนาแซงหมู่ที่  6

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ยอดดูน - หนองนาแซง
หมู่ที่  3 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    100,000  100,000  ซ่อมแซม
ถนนลูกรังได้
มาตรฐาน
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชน
สะดวกใน
การสัญจร กองชา่ง

257

โครงการขยายไฟรายทางสาย
บา้นนายต๋ึง  ยะค าศรี - บา้น
นางถวิล  สาริศรีหมู่ที่  6

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
รองรับการขยาย
บา้นเรือนของประชาชน

ขยายไฟรายทางสายบา้น
นายต๋ึง  ยะค าศรี - บา้น
นางถวิล  สาริศรีหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

    100,000  100,000 ขยายไฟราย
ทาง จดุเส่ียง
ในหมู่บา้น

ประชาชน
เดินทางใน
เวลากลางคืน
สะดวก

กองชา่ง

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
258 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหนองสนกุ  เชื่อ
กบัต าบลโพนงาม

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เล็กบา้นหนองสนกุ  
ต าบลสามคัคีพฒันาเชื่อ
กบับา้นโพนงาม  ต าบล
โพนงาม รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 

 500,000  500,000

กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  จ านวน
  1 สาย

ประชาน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

259 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายถ้ าเต่าเชื่อมบา้น
ดงเสียว  ต าบลโพนงาม

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถ้ าเต่าเชื่อมบา้น
ดงเสียว  ต าบลโพนงาม
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล  

 500,000  500,000
กอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  จ านวน
  1 สาย

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก กองชา่ง

260 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบา้นดอนทอย เชื่อมอ าเภอ
อากาศอ านวย

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบา้นดอนทอย เชื่อม
อ าเภออากาศอ านวย 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 

 500,000  500,000

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
สายบา้นดอน
ทอย เชื่อม
อ าเภอ
อากาศอ านวย

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
238 โครงการวางทอ่ระบายน ้า

สายบา้นนายสมเกยีรติ  
เคนไชยวงค์  ถงึบา้นนาง
ออ่นตา  สุกนั   หมู่ที่ 5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

วางทอ่ระบายน ้าสาย
บา้นนายสมเกยีรติ  เคน
ไชยวงค์  ถงึบา้นนาง
ออ่นตา  สุกนั
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 216,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

239 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า สายบา้นนายสี
ฟอง - บา้นนายอนิ  บา้น
นาดอกไม ้ หมู่ที่  5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า 
สายบา้นนายสีฟอง - 
บา้นนายอนิ
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 139,000
กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

240 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองปะค้า

 เพื่อใหเ้ส้นทางการ จราจร
 มสีภาพดีกว่าเดิม

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองปะค้าปริมาณดิน
ลูกรังไมน่อ้ยกว่า  595 
 ลบ.ม. รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

  80,000       ปริมาตรดินลูกรัง
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชา่ง

241 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 
 5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ดอนสงค์ รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

  50,000       ปริมาตรดินลูกรัง
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
242 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้าสายบา้นนายอึ่ง -
 บา้นนายบบุผา หมู่ที่  5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายสายบา้นนายอึ่ง - 
บา้นนายบบุผา 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

243 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าสายบา้นเทอืง  
เคนไชยวงค์  - บา้นนาย
สันติสุข  เคนไชยวงค์ หมู่ที่ 
 5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายสายบา้นสายบา้น
เทอืง  เคนไชยวงค์  - 
บา้นนายสันติสุข  เคน
ไชยวงค์ รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    250,000  250,000 ความกว้าง  และ
ความยาวราง  
เปน็ไปตามแบบ
ของเทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

244 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้าสายบา้นโสภา  
อตัรศรี  - บา้นนาย
สมเกยีรติ  เคนไชยวงค์ 
หมู่ที่  5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นโสภา  อตัรศรี 
 - บา้นนายสมเกยีรติ  
เคนไชยวงค์ 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    250,000  250,000

ความกว้าง  และ
ความยาวราง  
เปน็ไปตามแบบ
ของเทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณปงีบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั
 โครงการ



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
245 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน ้า  จากบา้นนายสุ
รินง  - นายอนิตาหมู่ที่  5

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า  
จากบา้นนายสุบนิ  - 
นายอนิตา รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    250,000  250,000 ความกว้าง  และ
ความยาวราง  
เปน็ไปตามแบบ
ของเทศบาล

ลดปญัหาน ้า
ทว่มขงัในชมุชน

กองชา่ง

246 โครงการติดตั งไฟรายทาง
ภายในหมู่บา้น สายบา้น
นางกองมณี  เคนไชยวงค์ -
 บา้นนายสุรัตน ์ สิงหท์อง
ไชย หมู่ที่  5

เพื่อใหม้ไีฟส่องสว่างใน
พื นที่เส่ียง

ติดตั งไฟรายทางภายใน
หมู่บา้น สายบา้นนาง
กองมณี  เคนไชยวงค์ -
 บา้นนายสุรัตน ์ สิงห์
ทองไชย รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 150,000  150,000  150,000 จ้านวน 2 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน

กองชา่ง

247 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ทางไปน ้าสงครามหมู่ที่  5

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
ใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้ทางไป
น ้าสงคราม 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 150,000  150,000  150,000 ประชาชนมไีฟฟา้
ใชท้กุหลังคาเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

กองชา่ง

248 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สายดอนพอก - หนองสาม
ขาหมู่ที่  5

ประชาชนมไีฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้สาย
ดอนพอก - หนองสาม
ขา รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 150,000  150,000  150,000 ประชาชนมไีฟฟา้
ใชท้กุหลังคาเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
ทั่วถงึ

กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
249 โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายสายบา้นนางยวน
ใจ   หอมเฮ้า  - หนองนา
เพยีงหมู่ที่  5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
สายบา้นนางยวนใจ   
หอมเฮ้า  - หนองนา
เพยีงรายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 100,000  100,000  100,000 ปริมาตรดินลูกรัง
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชา่ง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ

ของโครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
228 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บา้นนายเสนอ ไชยเทศ - 
บา้นนางเพญ็ศรี หมู่ที่  4

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการคมนาคม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นนายเสนอ 
ไชยเทศ - บา้นนางเพญ็ศรี  
หมู่ที่  4 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 400,000 ความกว้าง  
ยาว ของถนน
เปน็ไปตาม
แบบของ
เทศบาล

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

229 โครงการติดต้ังไฟรายทาง
สายบา้นนายเสนอ  สายไป
บา้นนาดอกไม ้ สาย
โรงเรียนบา้นหนองผือ  
สายบา้นนานอ้ย หมู่ที่  4

เพื่อใหม้ไีฟส่องสว่างใน
พื้นที่

ติดต้ังไฟรายทางสายบา้น
นายเสนอ  สายไปบา้นนา
ดอกไม ้ สายโรงเรียนบา้น
หนองผือ  สายบา้นนานอ้ย 
หมู่ที่  4 รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    150,000  150,000 จ านวน  3  
แหง่

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัและสะดวก
ในการเดินทางในเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

230 โครงการติดต้ังไฟรายทาง 
หมู่ที่ 4

เพื่อใหม้ไีฟส่องสว่างใน
พื้นที่

ติดต้ังไฟรายทางภายใน
หมู่บา้น

  70,000 ติดต้ังไฟราย
ทางภายใน
หมู่บา้น

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัและสะดวก
ในการเดินทางในเวลา
กลางคืน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดั
บ

 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
231 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าสายบา้นนายสนดั
  ไชยเทศ - โรงเรียนบา้น
หนองผือ หมู่ที่  4

เพื่อใหร้ะบายน้ าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน้ าสาย
บา้นนายสนดั  ไชยเทศ - 
โรงเรียนบา้นหนองผือ หมู่ที่ 
 4รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 250,000  250,000  250,000 ความกว้าง  
และความยาว
ราง  เปน็ไป
ตามแบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน้ าทว่มขงัใน
ชมุชน

กองชา่ง

232 โครงการ ขยายเขตไฟฟา้
สายสามแยกไปบา้นนา
หนองยาว บา้นนาย
อภวิัฒน ์ นามเสาร์  ไป
หนอปลาซวย หมู่ที่  4

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
ใชเ้พยีงพอต่อการ
ขยายตัวของครัวเรือน

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 150,000  150,000  150,000 ระยะทางตาม
แบบของ
เทศบาล

ประชาชนมไีฟฟา้ใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

233 โครงการกอ่สร้างศาลา
ประชาคมหมู่บา้น หมู่ที่  4

เพื่อใหม้สีถานที่ส าหรับ
การประชมุหรือจดั
ประชาคมของหมู่บา้น

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 100,000  100,000  100,000 กอ่สร้างศาลา
ประชาคม
จ านวน  1  
หลัง

มสีถานที่ส าหรับการ
ประชมุหรือจดั
ประชาคมของหมู่บา้น

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดั
บ

 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
234 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าสายบา้นนายรณ
ยทุธ  - โรงเรียนบา้นหนอง
ผือ หมู่ที่  4

เพื่อใหร้ะบายน้ าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน้ าสาย
บา้นนายรณยทุธ  - 
โรงเรียนบา้นหนองผือ หมู่ที่ 
 4 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 250,000  250,000 ความกว้าง  
และความยาว
ราง  เปน็ไป
ตามแบบของ
เทศบาล

ลดปญัหาน้ าทว่มขงัใน
ชมุชน

กองชา่ง

235 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายฝายน้ าล้น  - 
ปากบอ่มง หมู่ที่  4

เพื่อใหป้ระชาชนสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝาย
น้ าล้น  - ปากบอ่มง หมู่ที่  4
 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

    100,000  100,000 ปริมาตรดิน
ลูกรัง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชา่ง

236 โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน้ าสายบา้นนาย
ประยงค์ประสงค์ดี  - นาย
ณรงค์ ไชยเทศ หมู่ที่  4

เพื่อใหร้ะบายน้ าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน้ าสาย
บา้นนายประยงค์ประสงค์ดี 
 - นายณรงค์ ไชยเทศ หมู่ที่ 
 4 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

    250,000  250,000 ความกว้าง  
และความยาว
ราง  เปน็ไป
ตามแบบของ
เทศบาล

 ลดปญัหาน้ าทว่มขงัใน
ชมุชน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดั
บ

 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
237 โครงการกอ่สร้างถนนสู่

พื้นที่การเกษตรจากบา้น
นายวิเศษ นานายไว  นาย
โกมะละยดุ  ค าเกษ  ไปนา
นายคารม  ไชยเทศ หมู่ที่  4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

 100,000  100,000 กอ่สร้างถนน
ลูกรังจ านวน  
1  สาย

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองชา่ง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดั
บ

 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

213

โครงการขยายทอ่ประปา  
สายขา้งโรงเรียนบา้นดอนทอย
 ฝ่ังด้านขา้งบา้นนางไต  หมู่ที่
 3

เพื่อใหป้ระชาชนได้มนี ้า
ส้าหรับใชบ้ริโภคและ
อปุโภค

ขยายเขตประปาต่อจาก
ประปาของเทศบาลต้าบล
สามคัคีพฒันา  ระยะทาง 
80  เมตร

  12,200 การขยายเขต
ประปาเปน็ไป
ตามแบบของ
เทศบาล

ประชาชนมี
น ้าบริโภค
และอปุโภค
เพยีงพอ

กองชา่ง

214

โครงการวางทอ่ระบายน ้า
บริเวณนานายปา่น  วงแหวน
หมู่ที่  3

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้าทว่ม
ขงัในที่นาของราษฎร

วางทอ่ระบายน ้าบริเวณ
นานายปา่น  วงแหวนหมู่ที่
  3 รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

  31,000       วางทอ่ระบาย
น ้า  จ้านวน  1
 สาย

ปอ้งกนัน ้า
ทว่มขงั
บริเวณที่นา
ของราษฎร

กองชา่ง

215

โครงการขยายไฟฟา้สายบา้น
นายต๋ึง - บา้นนายวันวลิตหมู่ที่
  3

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
รองรับการขยาย
บา้นเรือนของประชาชน

ขยายไฟฟา้สายบา้นนายต๋ึง
 - บา้นนายวันวลิตหมู่ที่  3
 รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

  40,000 ขยายไฟฟา้ 
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้
เพยีงพอกบั
การขยาย
บา้นเรือน

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

216

อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค
อ้าเภออากาศอ้านวยเพื่อ
ขยายเขตไฟฟา้สายบา้นนาย
วราวุฒิ  ผิวสิงหช์ยั  -บา้น
นายสุรชยั  แกน่ดี

เพื่อขยายเขตไฟฟา้
รองรับการขยาย
บา้นเรือนของประชาชน

ขยายเขตไฟฟา้สายบา้น
นายวราวุฒิ  ผิวสิงหช์ยั  -
บา้นนายสุรชยั  แกน่ดี

  80,000 ขยายไฟฟา้ 
จ้านวน 1 สาย

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้
เพยีงพอกบั
การขยาย
บา้นเรือน

กองชา่ง

217

โครงการติดตั งไฟส่องสว่าง
บริเวณหนองทอยหมู่ที่  3

เพื่อติดตั งไฟฟา้ในจดุ
เส่ียงแสงสว่างเขา้ไมถ่งึ
ประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนสะดวก

ติดตั งไฟส่องสว่างบริเวณ
หนองทอยหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

     50,000   50,000 ติดตั งไฟส่อง
สว่างบริเวณ
หนองทอยหมู่
ที่  3

ประชาชน
เดินทางใน
เวลากลางคืน
สะดวก

กองชา่ง

218

โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.
สายบา้นนายต๋ึง -บา้นนาย
วันวลิตหมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

กอ่สร้างถนน  คสล.สาย
บา้นนายต๋ึง -บา้นนายวันว
ลิตหมู่ที่  3 รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างถนน  
คสล จ้านวน  
1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

219

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหว้ยยอดชาติ - หนองกะ
ซะหมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หว้ยยอดชาติ - หนองกะ
ซะหมู่ที่  3 รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    100,000  100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจ้านวน  
1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

220

โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.
สายหลังโรงเรียนบา้นดอน
ทอยหมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

กอ่สร้างถนน  คสล.สาย
หลังโรงเรียนบา้นดอน
ทอยหมู่ที่  3 รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างถนน  
คสล  จ้านวน 
 1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

221

โครงการติดตั งไฟรายทางหมู่ที่
  3

เพื่อติดตั งไฟฟา้ในจดุ
เส่ียงแสงสว่างเขา้ไมถ่งึ
ประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนสะดวก

ติดตั งไฟรายทางหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

     50,000   50,000 ติดตั งไฟฟา้ใน
จดุเส่ียงแสง
สว่างเขา้ไมถ่งึ

ประชาชน
เดินทางใน
เวลากลางคืน
สะดวก

กองชา่ง

222

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายวังจะเองิ

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัง
จะเองิ รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    100,000  100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จ้านวน 
  1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

223

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองต้มเกลือ  -หนอง
บวันอ้ยหมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
หนองต้มเกลือ  -หนองบวั
นอ้ยหมู่ที่  3 รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

    100,000  100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  จ้านวน 
  1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

224

โครงการขยายเขตประปาทาง
ออกไปโพนงามหมู่ที่  3

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาทาง
ออกไปโพนงามหมู่ที่  3 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

    100,000  100,000 ขยายเขต
ประปา  
จ้านวน   1 
สาย

ประชาชนมี
น ้าใชเ้พยีงพอ

กองชา่ง

225

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายหลังศูนยพ๋ฒันาเด็กเล็ก-
ออกไปหนองผือ

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

กอ่สร้างถนน คสล.สาย
หลังศูนยพ๋ฒันาเด็กเล็ก-
ออกไปหนองผือ 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

     25,000  250,000 กอ่สร้างถนน  
คสล  จ้านวน 
 1 สาย

ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

226

โครงการขยายเขตประปา
หนา้บา้นนายค้าไพ  พนัธิราช

ประชานมนี ้าใชเ้พยีงพอ ขยายเขตประปาหนา้บา้น
นายค้าไพ  พนัธิราช 
รายละเอยีดตามแบบของ
เทศบาล

    100,000  100,000 จ้านวน  1 แหง่ ประชาชนมี
น ้าใชเ้พยีงพอ

กองชา่ง

227

โครงการติดตั งไฟส่องสว่าราย
ทางหนา้โรงเรียน ถงึหนา้บา้น
อาจารยส์วาท หนา้บา้น
อาจารยท์รัพ ์ หนา้บา้นนาง
ชอ้น

เพื่อติดตั งไฟฟา้ในจดุ
เส่ียงแสงสว่างเขา้ไมถ่งึ
ประชาชนเดินทางใน
เวลากลางคืนสะดวก

ติดตั งไฟส่องสว่ารายทาง
หนา้โรงเรียน ถงึหนา้บา้น
อาจารยส์วาท หนา้บา้น
อาจารยท์รัพ ์ หนา้บา้น
นางชอ้น รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

    100,000  100,000 จ้านวน 3 จดุ ประชาชน
เดินทางใน
เวลากลางคืน
สะดวก

กองชา่ง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั
 โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติของ

โครงการ)
งบประมาณปงีบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่

จะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
200 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.

สายบา้นนายสุริมา - นานาย
ปจัจยั  หมู่ที่  2

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

กอ่สร้างถนน คสล.
สายบา้นนายสุริมา - 
ประปา  หมู่ที่  2
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 180,000  100,000  100,000 กอ่สร้างถนน คสล. 
 จ านวน 1 แหง่

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

201 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น  าสายบา้นนางจตินา - บา้น
นายส านาญหมู่ที่  2

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบาย
น  าพร้อมเททบัหลัง
สายบา้นนางจตินา - 
บา้นนายส านาญ
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 199,000  100,000  100,000 กอ่สร้างรางระบาย
น  าจ านวน 1 แหง่

 การระบายน  า
จากครัวเรือน 
และถนน มคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ น

กองชา่ง

202  โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น  า บา้นโนนจ าปา  หมู่ที่  2 
 สาย นานายไพวัลย ์ ปงัอทุา 
 - สนามกฬีา

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน  า
 บา้นโนนจ าปา  หมู่ที่
  2  สาย นานายไพ
วัลย ์ ปงัอทุา  - 
สนามกฬีา

 171,000  100,000  100,000 กอ่สร้างรางระบาย
น  าจ านวน 1 แหง่

การระบายน  า
จากครัวเรือน 
และถนน มคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ น

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
203 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.

สายบา้นนายบรรดา - บา้น
นายวีระ

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

กอ่สร้างถนน คสล.
สายบา้นนายบรรดา -
 บา้นนายวีระ
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างถนน คสล. 
 จ านวน 1 แหง่

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

204 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น  าสายบา้นายค าตัน - บา้น
นายบญุเลิศ

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน  า
สายบา้นายค าตัน - 
บา้นนายบญุเลิศ
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างรางระบาย
น  าจ านวน 1 แหง่

 การระบายน  า
จากครัวเรือน 
และถนน มคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ น

กองชา่ง

205 โครงการกอ่สร้างศาลา
ประชาคม  หมู่ที่  ๒

เพื่อใหม้สีถานที่
จดัท ากจิกรรมที่เปน็
สาธารณะต่อราฎร

กอ่สร้างศาลา
ประชาคม  หมู่ที่  ๒
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 150,000  150,000 กอ่สร้างศาลา
ประชาคม  จ านวน
  1 แหง่

มสีถานที่จดัท า
กจิกรรมที่เปน็
สาธารณะต่อราฎร

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
206 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น  าจากวัดสว่างภริมย ์-บา้น
นายลินทอง

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน  า
จากวัดสว่างภริมย ์-
บา้นนายลินทอง
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

    250,000  250,000 กอ่สร้างรางระบาย
น  าจ านวน 1 แหง่

ลดปญัหาน  าทว่ม
ขงั

กองชา่ง

207 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น  าจากวัดสว่างภริมย ์-บา้น
นายสุรศักด์ิ-บา้นนายสุรพล

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน  า
จากวัดสว่างภริมย ์-
บา้นนายสุรศักด์ิ-บา้น
นายสุรพล
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 250,000  250,000  250,000 กอ่สร้างรางระบาย
น  าจ านวน 1 แหง่

ลดปญัหาน  าทว่ม
ขงั

กองชา่ง

208 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายสุริมา

เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบา้นนายสุริมา
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจ านวน   1 
สาย

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
209 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายบอ่ขยะ
เพื่อใหป้ระชาชน
สัญจรสะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบอ่ขยะ
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000  100,000  100,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังจ านวน   1 
สาย

ประชาชนสัญจร
สะดวก

กองชา่ง

210 โครงการจดัท าแนวเขตปา่
ชมุชน

เพื่อจดัท าแนวเขต
การใชป้ระโยชน์
ที่ดินจดัแบง่ที่ดิน
ระหว่างที่ดินของรัฐ
และที่ดินของเอกชน
ใหช้ดัเจน

จดัท าแนวเขตปา่
ชมุชนดงบชูา
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000  100,000  100,000 จดัท าแนวเขต
พื นที่ดงบชูา

มแีนวเขตที่ชดัเจน
ในการใช้
ประโยชนจ์าก
ที่ดินสาธารณะ
หมู่บา้น

กองชา่ง

211 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ เพื่อปรับปรุงบอ่ขยะ 
 ใหส้ามารถใชง้าน
ได้มากขึ น

ปรับปรุงบอ่ขยะ  หมู่
ที่ 2รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 200,000  200,000  200,000 จ านวนครั งที่มกีาร
ปรับปรุงบอ่ขยะ

มบีอ่เกบ็ขยะที่
สามารถเกบ็ขยะ
ได้มากขึ น

กองชา่ง

212 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น  าสายบา้นนายพนัตา - 
บา้นนางทองหยุ่น

เพื่อใหร้ะบายน  า
จากครัวเรือนและ
ถนนได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน  า
สายบา้นนายพนัตา -
 บา้นนางทองหยุ่น
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 250,000  250,000  250,000 ความกว้าง  และ
ความยาวราง  
เปน็ไปตามแบบ
ของเทศบาล

 การระบายน  า
จากครัวเรือน 
และถนน มคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ น

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
185 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนาย
สาคร  แกว้ฝ่าย  - บา้นนายสา
ยนัต์  คุณบรุาณ หมู่ที่  1

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นนายสาคร  
แกว้ฝ่าย  - บา้นนาย
สายนัต์  คุณบรุาณ หมู่
ที่  1รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

186,000  กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้า
จากครัวเรือน
 และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

186 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นายบญุมา  คิดโสดา  - บา้น
นายประสิทธิ์  เดชขนัธ์หมู่ที่  1

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นนายบญุมา  
คิดโสดา  - บา้นนาย
ประสิทธิ์  เดชขนัธ์หมู่ที่
  1รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

177,000  กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้า
จากครัวเรือน
 และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

187 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
นายประวิทย ์ ชว่ยรักษา  - หนา้
วัดสว่างภริมยห์มู่ที่  1

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่อสร้างรางระบาย
น ้าสายบา้นนายประ
วิทย ์ ชว่ยรักษา  - 
หนา้วัดสว่างภริมยห์มู่ที่
  1รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

187,000   กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้า
จากครัวเรือน
 และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
188 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า

สายบา้นนายวัตร  ชว่ยรักษา  - 
บา้นนายสมเกยีรติ  ศรีระวงค์
หมู่ที่  1

เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นนายวัตร  ชว่ย
รักษา  - บา้นนาย
สมเกยีรติ  ศรีระวงค์
หมู่ที่  1รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 250,000 250,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้า
จากครัวเรือน
 และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

189 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นนางทองใคร  สุขะ  - 
บา้นนายตึง  แกว้ฝ่ายหมู่ที่  1

 เพื่อใหร้ะบายน ้าจาก
ครัวเรือนและถนนได้
สะดวกและรวดเร็ว

กอ่สร้างรางระบายน ้า
สายบา้นนางทองใคร  
สุขะ  - บา้นนายตึง  
แกว้ฝ่ายหมู่ที่  1
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 250,000 250,000 กอ่สร้างราง
ระบายน ้าที่ได้
มาตรฐาน

การระบายน ้า
จากครัวเรือน
 และถนน มี
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ น

กองชา่ง

190 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจาก
สามแยกปากดง  - นานายพฒั  
สุภามลูหมู่ที่  1

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากสามแยกปากดง  -
 นานายพฒั  สุภามลู
หมู่ที่  1รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
191 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

ดอนเชยีงขนั - -นานายลอน  
แกว้ฝ่าย หมู่ที่  1

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายดอนเชยีงขนั - -
นานายลอน  แกว้ฝ่าย
หมู่ที่  1รายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

192 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
สวยนายลอน  แกว้ฝ่าย  -  นา
นายสงวน  ไตรวงค์ยอ้ย หมู่ที่  1

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสวยนายลอน  
แกว้ฝ่าย  -  นานาย
สงวน  ไตรวงค์ยอ้ยหมู่
ที่  1รายละเอยีดตาม
แบบของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

193 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นานาย บญุรักษา  ศรีระวงค์  - 
นานายประเสริฐ  แกว้ฝ่าย หมู่ที่ 
 1

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายนานาย บญุรักษา 
 ศรีระวงค์  - นานาย
ประเสริฐ  แกว้ฝ่าย 
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
194 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

สวนนายนรัินดร์  นปุระทมุ  - 
นานายกาสัก  แกว้ฝ่าย หมู่ที่  1

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายสวนนายนรัินดร์  
นปุระทมุ  - นานาย
กาสัก  แกว้ฝ่าย
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

195 โครงการขยายเขตไฟฟา้สายสาม
แยกปากดง  - นานายพฒั  สุภา
มลู หมู่ที่  1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรiรองรับการ
ขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สาย
สามแยกปากดง  - นา
นายพฒั  สุภามลู
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 150,000 150,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชนมี
ไฟฟา่เพยีงพอ

กองชา่ง

196 โครงการขยายเขตไฟฟา้สายดอน
เชยีงขนั - นานายลอน  แกว้ฝ่าย
 หมู่ที่  1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรiรองรับการ
ขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สาย
ดอนเชยีงขนั - นานา
ยลอน  แกว้ฝ่าย
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 150,000 150,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชนมี
ไฟฟา้เพยีงพอ

กองชา่ง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565

ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI)



ผ02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรืที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
197 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย

ผู้ใหญน่เรศ  ไตรวงค์ยอ้ย  - นา
นายไชยยนต์  บญุชาญ หมู่ที่  1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรiรองรับการ
ขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สาย
ผู้ใหญน่เรศ  ไตรวงค์
ยอ้ย  - นานายไชยยนต์
  บญุชาญรายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 150,000 150,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชนมี
ไฟฟา้เพยีงพอ

กองชา่ง

198 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาย
นายบญุรักษ ์ ศรีระวงค์ - นา
นายประเสริฐ  แกว้ฝ่าย หมู่ที่  1

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สู่พื นที่
การเกษตรiรองรับการ
ขยายบา้นเรือนของ
ประชาชนสู่พื นที่การเกษตร

ขยายเขตไฟฟา้สาย
นายบญุรักษ ์ ศรีระวงค์
 - นานายประเสริฐ  
แกว้ฝ่ายรายละเอยีด
ตามแบบของเทศบาล

 150,000 150,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชนมี
ไฟฟา้เพยีงพอ

กองชา่ง

199 โครงการขยายเขตประปา  สาย
ดอนเชยีงขนั  - นานายลอนชยั  
แกว้ฝ่าย - นายตุ้มแกว้  ระวิรัตน์
 หมู่ที่  1

เพื่อใหป้ระชาชนมนี ้าใช้
เพยีงพอ

ขยายเขตประปา  สาย
ดอนเชยีงขนั  - นานา
ยลอนชยั  แกว้ฝ่าย - 
นายตุ้มแกว้  ระวิรัตน์
รายละเอยีดตามแบบ
ของเทศบาล

 100,000 100,000 จ้านวน  1 สาย ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ2561-2565
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ล าดบั  โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย  (ผลผลติ
ของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ  ผ.03

    2561  
(บาท)

     2562
 (บาท)

     2563
  (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565  
(บาท)

 แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

   38,000
กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น
   26,000

กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานสาธารณสุข  หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือปร้ินเตอร์จ านวน 
2 เคร่ือง

     23,000    23,000    23,000    23,000    23,000 กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานสาธารณสุข  หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือคร่ืองพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เคร่ือง

     59,000    59,000    59,000    59,000    59,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

 หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ซ้ือรถแทรกเตอร์ จ านวน
  1  คัน

 1,000,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จดัซ้ือตู้ควบคุมแผงวงจร
ไฟฟ้าโรงจา่ยและโรงสูบ
น้ าประปา จ านวน  3  
เคร่ือง

     90,000    90,000    90,000    90,000    90,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จดัซ้ือมอเตอร์ปัม้น้ า  
จ านวน  4  เคร่ือง

     90,000    90,000    90,000    90,000    90,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น ซ้ือเคร่ือปัม้คลอรีน 
จ านวน  1  เคร่ือง

     30,000    30,000    30,000    30,000    30,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองอัดกระแทก/แย็ก
 จ านวน  1  เคร่ือง

     30,000    30,000    30,000    30,000    30,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

                                          บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของครุภณัฑ์)

งบประมาณ 



แบบ  ผ.03

    2561  
(บาท)

     2562
 (บาท)

     2563
  (บาท)

 2564 
(บาท)

 2565  
(บาท)

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

ซ้ือตู้เชื่อมไฟฟ้า จ านวน 
 1  เคร่ือง

     10,000    10,000    10,000    10,000    10,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

 แผนงานพาณิชย์ หมวดครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ซ้ือรถยนต์ จ านวน  1  
คัน

   800,000   800,000   800,000   800,000   800,000  กองสาธารณสุข/กองคลัง

                                          บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย  (ผลผลิต

ของครุภณัฑ์)

งบประมาณ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



ผ02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
3.4 แผนงานการพาณิชย์

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านหนองสามขา

เพือ่บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านใหใ้ช้งาน
ได้  เช่น การซ่อมบ ารุง
ระบบสูบน  า ระบบ
ควบคุมโรงสูบ-จ่าย  การ
ซ่อมแซมปัม้น  า  การ
จัดซื อปัม้น  าและอปุกรณ์
อื่นๆส าหรับใช้ในกจิการ
ประปาของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมระบบประปา
บ้านหนองสามขา หมู่ที่
 ๗

  200,000   200,000    200,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
หนองสามขา

ระบบประปาหมู่บ้าน
ใหใ้ช้งานได้เสมอ 
และสามารถผลิดน  า
ได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

กองช่าง

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านหนองผือ

เพือ่บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านใหใ้ช้งาน
ได้  เช่น การซ่อมบ ารุง
ระบบสูบน  า ระบบ
ควบคุมโรงสูบ-จ่าย  การ
ซ่อมแซมปัม้น  า  การ
จัดซื อปัม้น  าและอปุกรณ์
อื่นๆส าหรับใช้ในกจิการ
ประปาของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมระบบประปา
หนองผือ หมู่ที ่ ๔

  200,000   200,000    200,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
หนองผือ

ระบบประปาหมู่บ้าน
ใหใ้ช้งานได้เสมอ 

และสามารถผลิดน  า
ได้เพียงพอต่อความ

ต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

กองช่าง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



ผ02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
3.4 แผนงานการพาณิชย์

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาในเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา

เพือ่บ ารุงรักษาระบบ
ประปาในเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนาใหใ้ช้งานได้
  เช่น การซ่อมบ ารุง
ระบบสูบน  า  การจัดซื อ
ปัม้น  าและอปุกรณ์อื่นๆ
ส าหรับใช้ในประปาของ
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

ระบบประปาใน
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

    70,000     70,000     70,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปาใน
เทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา

ระบบประปาใน
เทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนาใหใ้ช้
งานได้เสมอ และ
สามารถผลิดน  าได้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ปฏบิัติ
ราชการและผู้ติดต่อ
ราชการ

 กองช่าง

โครงการขุดลอกบ่อเดรน 
ประปาบ้านดอนทอย-
หนองสนุก หมู่ที ่3  หมู่ที ่6

เพือ่ชุดลอกบ่อเดรน
ประปาบ้านดอนทอย-
หนองสนุก ใหส้ามารถใช้
บ าบัดน  าทิ งของระบบ
ผลิตประปาได้

ขุดลอกบ่อเดรน 
ประปาบ้านดอนทอย-
หนองสนุกรองรับน  าทิ ง
จากระบบผลิตประปา
ได้มาตรฐาน จ านวน 1 
แหง่

    30,000     30,000     30,000 ขุดลอกบ่อเดรน
 ประปาบ้าน
ดอนทอย-หนอง
สนุก

บ่อเดรน ประปา
บ้านดอนทอย-หนอง
สนุกรองรับน  าทิ ง
จากระบบผลิต
ประปาได้อย่าง
พอเพียง สามารถ
ด าเนินการผลิต
น  าประปาได้อย่างมี
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ



ผ02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
3.4 แผนงานการพาณิชย์

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

โครงการกอ่สร้างโรงสูบน  า
ดิบ ประปาบ้านนาดอกไม้
 หมู่ที ่5  หมู่ที ่8

เพือ่กอ่สร้างโรงสูบน  าดิบ
 ประปาบ้านนาดอกไม ้ให้
เกดิความปลอดภยัและ
ประสิทธิภาพของ
อปุกรณ์สูบน  าประปา

กอ่สร้างโรงสูบน  าดิบ 
ประปาบ้านนาดอกไม ้
จ านวน 1 แหง่

    80,000     80,000     80,000 สามารถสูบน  า
ดิบประปา
แจกจ่ายให้
ประชาชนบ้าน
นาดอกไม ้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถสูบน  าดิบ
ประปาแจกจ่ายให้
ประชาชนบ้านนา
ดอกไม ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานเคหะและชมุชน   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

82 โครงการซ่อมบ ารุงรถ
เกบ็ขนขยะมลูฝอย

เพือ่ซ่อมบ ารุงรถเกบ็ขน
ขยะมลูฝอยใหม้สีภาพ
สมบูรณ์ ใช้ปฏบิัติงานอย่าง
มปีระสิทธิภาพ

ซ่อมบ ารุงรถเกบ็ขนขยะ
มลูฝอย

  100,000   100,000     100,000   100,000   100,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยพร้อมฏบิัติ
งานเกบ็ขนขยะ
มลูฝอย

รถเกบ็ขนขยะมลูฝอย
สามารถปฏบิัติงาน
เกบ็ขนขยะมลูฝอยใน
หมู่บ้านทัง้ ๑๐ หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข

83 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะบ้านหนองสามขา

เพือ่ปรบปรุงสภาพบ่อขยะ
บ้านหนองสามขา ใหม้ี
ความสะดวกในการ
ปฏบิัติงานเกบ็ขน ก าจัด 
และสามารถ รองรับขยะมลู
ฝอยในพืน้ทีไ่ด้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุง ลงลูกรัง
เส้นทางโดยรอบบ่อขยะ
บ้านหนองสามขาสะดวก
ในการปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัด

    10,000     10,000       10,000     10,000     10,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยฏบิัติงานเกบ็
ขน ก าจัดขยะมลู
ฝอยลงในบ่อขยะ

การปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัดขยะมลูฝอยลง
ในหลุมบ่อขยะ

กองช่าง

84 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะบ้านหนองผือ

เพือ่ปรบปรุงสภาพบ่อขยะ
บ้านหนองผือ ใหม้คีวาม
สะดวกในการปฏบิัติงาน
เกบ็ขน ก าจัด และสามารถ 
รองรับขยะมลูฝอยในพืน้ที่
ได้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุง ลงลูกรัง
เส้นทางโดยรอบบ่อขยะ
บ้านหนองผือ สะดวกใน
การปฏบิัติงานเกบ็ขน 
ก าจัด

    10,000     10,000       10,000     10,000     10,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยฏบิัติงานเกบ็
ขน ก าจัดขยะมลู
ฝอยลงในบ่อขยะ

การปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัดขยะมลูฝอยลง
ในหลุมบ่อขยะ

กองช่าง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
 แผนงานเคหะและชมุชน  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

85 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะบ้านนาดอกไม้

เพือ่ปรบปรุงสภาพบ่อขยะ
บ้านนาดอกไม ้ใหม้คีวาม
สะดวกในการปฏบิัติงาน
เกบ็ขน ก าจัด และสามารถ 
รองรับขยะมลูฝอยในพืน้ที่
ได้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุง ลงลูกรัง
เส้นทางโดยรอบบ่อขยะ
บ้านนาดอกไม ้สะดวก
ในการปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัด

    10,000     10,000       10,000     10,000     10,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยฏบิัติงานเกบ็
ขน ก าจัดขยะมลู
ฝอยลงในบ่อขยะ

การปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัดขยะมลูฝอยลง
ในหลุมบ่อขยะ

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะบ้านดอนทอย-
หนองสนุก

เพือ่ปรบปรุงสภาพบ่อขยะ
บ้านดอนทอย-หนองสนุก 
ใหม้คีวามสะดวกในการ
ปฏบิัติงานเกบ็ขน ก าจัด 
และสามารถ รองรับขยะมลู
ฝอยในพืน้ทีไ่ด้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุง ลงลูกรัง
เส้นทางโดยรอบบ่อขยะ
บ้านดอนทอย-หนอง
สนุก  สะดวกในการ
ปฏบิัติงานเกบ็ขน ก าจัด

    10,000     10,000       10,000     10,000     10,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยฏบิัติงานเกบ็
ขน ก าจัดขยะมลู
ฝอยลงในบ่อขยะ

การปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัดขยะมลูฝอยลง
ในหลุมบ่อขยะ

กองช่าง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานเคหะและชมุชน  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

87 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะบ้านโนนจ าปา

เพือ่ปรบปรุงสภาพบ่อขยะ
บ้านโนนจ าปา ใหม้คีวาม
สะดวกในการปฏบิัติงาน
เกบ็ขน ก าจัด และสามารถ 
รองรับขยะมลูฝอยในพืน้ที่
ได้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุง ลงลูกรัง
เส้นทางโดยรอบบ่อขยะ
บ้านโนนจ าปา สะดวก
ในการปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัด

    10,000     10,000       10,000     10,000     10,000 รถเกบ็ขนขยะมลู
ฝอยฏบิัติงานเกบ็
ขน ก าจัดขยะมลู
ฝอยลงในบ่อขยะ

การปฏบิัติงานเกบ็ขน
 ก าจัดขยะมลูฝอยลง
ในหลุมบ่อขยะ

กองช่าง

88 โครงการฝังกลบบ่อขยะ เพือ่ใช้เป็นค่าจ้างเหมาใน
การฝังกลบบ่อขยะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

ฝังกลบบ่อขยะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

40,000    40,000    40,000      40,000    40,000    มงีบประมาณมาณ
เพียงพอและ
สามารถฝังกลบ
บ่อขยะได้ตาม
จ านวน

สามารถก าจัดขยะ
ด้วยวิธีการฝังกลบได้
อย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและปีทีผ่่านมา



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานเคหะและชมุชน  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

89 โครงการรักษ์น้ ารักป์่ารัก
แผ่นดิน

เพือ่สร้างความตระหนักให้
หน่วยงานและประชาชน
เหน็ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจาก
ภาวะโลกร้อนและร่วมกนั
ปลูกต้นไมเ้พือ่ช่วยเป็นส่วน
หนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

ปลูกป่าในพืน้ทีต่ าบล
สามคัคีพัฒนา  จ านวน 
 1000  ต้น

5,000      5,000      5,000        5,000      5,000      ปลูกป่าได้ครบ
ตามจ านวน

หน่วยงานและ
ประชาชนเล็งเหน็
ผลกระทบทีเ่กดิขึ้น
จากภาวะโลกร้อนและ
ร่วมกนัปลูกต้นไมเ้พือ่
ลดปัญหาโลกร้อน

กอง
สาธารณสุข

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3   ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือเพ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือเพ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี
แผนงานสาธารณสขุ   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

37
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บ้า

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การฉีดวัคซืนใหแ้กสุ่นัข
และการอบรมใหค้วามรู้
แกอ่าสาสมคัรทีป่ฏบิัติ
หน้าที่

สุนัขทีม่เีจ้าของและ
ไมม่เีจ้าของทีอ่ยู่ใน
พืน้ที ่ จ านวน  ไม่
น้อยกว่า  1,000  ตัว

    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000

การฉีดวัคซีน
ป้องกนัพิษสุนัข
บ้าใหแ้กส่นุขได้
ครบตามจ านวน

ไมม่กีารระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

38 โครงการรณรงค์ป้องกนั
โรคเอดส์ในชุมชน

เพือ่ป้องกนั และเฝ้าระวัง
โรคเอดส์ในชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์ 
ใหค้วามรู้เร่ืองโรค
เอดส์ในชุมชน ปีละ 1
 คร้ัง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ไมม่ผู้ีป่วยโรค
เอดส์เพิม่ขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้ 
ป้องกนัตนเองจากโรค
เพศสัมพันธ์ได้

กอง
สาธารณสุข

39 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคไข้เลือดออก

เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย

บ้านเรือนราษฎรใน
พืน้ทีข่องเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ลดอตัราการเกดิ
โรคไข้เลือดออก
ในพืน้ทีไ่ด้

ราษฏรในพืน้ทีม่อีตัรา
การเกดิโรค
ไข้เลือดออกลดลง

กอง
สาธารณสุข

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือเพ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานสาธารณสขุ  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

73 โครงการถนนสะอาด หน้า
บ้านน่ามอง

เพือ่ส่งเสริมใหร้าษฎร
ในพืนทีท่ าความสะอาด
บริเวณหน้าบ้านใหถู้ก
สุขลักษณะ  มคีวาม
สะอาดอยู่เสมอ

บ้านเรือราษฎรในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนาทุก
หมู่บ้าน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หน้าบ้านเรือน
ของราษฎรมี
ความสะอาดตา
และไมเ่ป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค

ราษฏรในพืน้ทีม่ทีีพ่ัก
อาศัยทีส่วยงามและ
ถูกสุขลักษณะ กอง

สาธารณสุข

74 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพือ่จัดซ้ือถังขยะรองรับ
ขยะจากครัวเรือนราษฎร
ในพัน้ที่

จัดซ้ือถังขยะตาม
งบประมาณทีต้ั่งไว้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มถีังขยะรองรับ
ขยะจากครัวเรือน
ของราษฎร

มถีังขยะเพียงพอ
ส าหรับรองรับขยะ
จากครัวเรือนของ
ราษฎร

กอง
สาธารณสุข

75 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน

เพือ่ส่งเสริมใหร้าษฎรใน
พืน้ทีจ่ัดการน้ าเสียใน
ครัวเรือน

บ้านเรือนราษฎรใน
พืน้ทีข่องเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ราษฎรในพืน้ทีรู้่
วิธีจัดการน้ าเสีย
ในครัวเรือน

ลดปริมาณการปล่อย
น้ าเสียในครัวเรือนลง
ในสถานทีส่าธารณะ

กอง
สาธารณสุข

76 โครงการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว
ต าบลสามคัคีพัฒนา

เพือ่ส่งเสริมการปลูกป่า
ในพืน้ทีใ่หม้ปีริมาณเพิม่ขึ้น

พืน้ทีส่่วนราชการ  
พืน้ทีส่าธารณะ  และ
พืน้ที่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปริมาณพืน้ทีสี่
เขียวมเีพิม่ขึ้น

พืน้ทีสี่เขียวทีไ่ด้จาก
ต้นไมท้ าใหร้ะบบ
นิเวศดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)ที่ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานสาธารณสขุ  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

77 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพือ่ส่งเสริมการ
ด าเนินงานธนาคารน้ าใต้
ดิน เพือ่เกบ็กกัน้ า และ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชน

จัดกจิกรรมรณรงค์ 
ใหค้วามรู้เร่ืองการ
จัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน
 ปีละ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ในครัวเรือน/
พืน้ทีก่ารเกษตร/
พืน้ทีน่้ าท่วมขัง

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การจัดท าธนาคารน้ า
ใต้ดิน แกไ้ขปัญหา
เร่ืองน้ าในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

78 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

เพือ่ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนลด
ปริมาณขยะทีถู่กน ามาทิง้

ครัวเรือนในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะทีถู่ก
น ามาทิง้มปีริมาณ
ลดลง

สามารถลดปริมาณ
ขยะในพืน้ทีไ่ด้และ
สามารถน าขยะที่
สามารถรีไซเค้ิลได้
น าไปขายเพิม่รายได้
อกีช่องทาง

กอง
สาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุและยั่งยนื
แผนงานสาธารณสขุ  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

79 โครงการชุมชนร่วมใจดัก
ไขมนัในครัวเรือน

เพือ่ใหป้ระชาชนมกีารดัก
ไขมนักอ่นปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่ร่องระบายน้ า

จัดกจิกรรมรณรงค์ 
ใหค้วามรู้ หมู่บ้าน 
จ านวน 10 แหง่  ปีละ
 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมถีังดัก
ไขมนัในครัวเรือน

ไมเ่กดืปัญหาน้ าในร่อง
ระบายน้ าส่งกล่ินเหมน็
 และอดุตัน

กอง
สาธารณสุข

80 โครงการใหค้วามรู้และ
ตรวจสารเคมใีนเลือดผู้มี
อาชีพเส่ียง

เพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่ม
เส่ียงได้รับความรู้ และรับ
บริการตรวจสารเคมใีน
เลือด

จัดกจิกรรมรณรงค์ 
ใหค้วามรู้ และ
ใหบ้ริการตรวจเลือด
ในชุมชน ปีละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมไีด้รับ
บริการตรวจเลือด
 และป้องกนั
ตนเองในการใช้
สารเคมี

ประชาชนมคีวามรู้ 
ป้องกนัตนเองจากการ
ใช้สารเคมไีด้

กอง
สาธารณสุข

81 โครงการลดการใช้สารเคมี
เพือ่ส่ิงแวดล้อมทีดี่ในชุมชน

 เพือ่ใหป้ระชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตและการใช้
สารอนิทรีย์ลดการใช้
ปุย๋เคม ี และเพือ่เป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมรณรงค์ 
ใหค้วามรู้ หมู่บ้าน 
จ านวน 10 แหง่  ปีละ
 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนต้ังกลุ่ม
 ทีม่เีป้าหมายใน
การลดใช้สารเคมี

ประชาชนต าบล
สามคัคีพัฒนาลดการ
ใช้สารเคม ีและมาท า
เกษตรอนิทรีย์

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมดลุและยั่งยนื

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ



ผ 02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

 โครงการปรับปรุงหอ้งกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

เพือ่ใหไ้ด้อาคาร
ส านักงานทีไ่ด้มาตฐาน

ปรับปรุงอาคารที่
ท างานได้มาตรฐาน

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 อาคารทีท่ างานได้
มาตรฐาน

ประชาชนทีติ่ดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกมากขึ้น  และ
พนักงานเทศบาลมี
พืน้ทีท่ างานทีม่คีวาม
เหมาะสมส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมมีากขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัด 1.ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ 1.ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

เพื่อปลูกฝังแนวทางในการด าเนนิชีวิต
ในอนาคตของเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จัก
การออม  การประหยัด  พอมพีอกนิ 
 และใช้พื้นที่ว่างใหเ้กดิประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เรียนรู้
การด าเนนิชิวิต
ภายใต้เศรษฐกจิ
พอเพียง

 ปลูกฝังแนวทางในการ
ด าเนนิชีวิตในอนาคต
ของเด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้จักการออม  
การประหยัด  
พอมพีอกนิ  และใช้
พื้นที่ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กองการศึกษา

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

1.ยทุธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  5   ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลยุทศสาสตรทืี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

    2563 
  (บาท)

 2564   
(บาท)

 2565   
(บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นถ ้าเต่า  หมู่ที่  1  -
บา้นดงเสียว  ต้าบลโพน
งาม

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรได้
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ก้วาง  5  เมตร  ยาว 
1,900  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ไหล่ทาง  0.50  เมตร 
 พื นผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่  
9,500  ตร.ม.

  -        -         ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จ้านวน  1  สาย

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นดอนทอย  หนอง
สนุก-  บา้นโพนงาม  
ต้าบลโพนงาม

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางสัญจรได้
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ก้วาง  5  เมตร  ยาว 
1,900  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ไหล่ทาง  0.50  เมตร 
 พื นผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่  
9,500  ตร.ม.

  -        -         ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
จ้านวน  1  สาย

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบัประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทนุและการทอ่งเที่ยว
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทนุและการทอ่งเที่ยว   
แผนงานการศึกษา   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565  
(บาท)

11 โครงการสนบัสนนุบญุแห่
ดาว

เพื่อ สนบัสนนุบญุ
มหาชาติประจ าปใีหแ้ก่
หมู่บา้นในต าบลสามคัคี
พฒันา หมู่ที ่
1,2,4,7,5,8,9,10 หมู่ละ 
10,000 บาท 

การอนรัุกษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อนัดีงามที่มใีน
ทอ้งถิ่น  ม.3,6

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

การอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ในทอ้งถิ่นปลีะ  1  คร้ัง

ได้ส่งเสริมและ
อนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีในทอ้งถิ่น กองการศึกษา

12 โครงการสนบัสนนุบญุ
มหาชาติบญุประจ าปี

เพื่อ สนบัสนนุบญุ
มหาชาติประจ าปใีหแ้ก่
หมู่บา้นในต าบลสามคัคี
พฒันา หมู่ที ่
1,2,4,7,5,8,9,10 หมู่ละ 
10,000 บาท 

การอนรัุกษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อนัดีงามที่มใีน
ทอ้งถิ่น หมู่ที่  1  2  
9  10

80,000 80,000 80,000 8,000 80,000

การอนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ในทอ้งถิ่นปลีะ 1  คร้ัง

ได้ส่งเสริมและ
อนรัุกษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีในทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทนุและการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย    
        (ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา
ตวัชี้วัด (KPI)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่  5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่  5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
5.5  แผนงานบริหารานทั่วไป   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

 อดุหนนุเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยเพื่อใช้ใน
โครงการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  

เพื่ออดุหนนุทศบาลต าบล
อากาศอ านวยเพื่อใช้ใน
โครงการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสาร 
ปลีะ 1 คร้ัง 

อดุหนนุเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย
เพื่อใช้ในโครงการ
จัดต้ังศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร  

  20,000       20,000       20,000     มศูีนย์ข้อมลูข่าวสาร
ระดับอ าเภอเพื่อให้
ประชาชนในเขตอ าเภอ
อากาศอ านวยและพื้นที่
ใกล้เคียงรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทางราชการ
เปดิเผยได้ตามระเบยีบ

มศูีนย์ข้อมลู
ข่าวสารระดับอ าเภอ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

 โครงกาอดุหนนุสภา
วัฒนธรรมต าบลสามคัคี
พฒันา  อ าเภออากาส
อ านวย  จังหวัดสกลนคร

 เพื่อสนบัสนนุสภา
วัฒนธรรมต าบลสามคัคี
พฒันาในการจัดกจิกรรม  
เกี่ยวกบัประเพณีส าคัญ
ต่าง ๆ ของทอ้งถิ่น เช่น 
ประเพณีลอยกระทง 
สงกรานต์ เข้าพรรษา 
ฯลฯ ของหมู่บา้น   

  หมู่ที่  1-10   100,000 100,000 100,000
การจัดกจิกรรมของ
ราษฎร  หมู่ที่  1-10

ได้ส่งเสริมประเพณี
เพื่ออนัดีงามและ
วันส าคัญทางศาสนา

กองการศึกษา

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

       เปา้หมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

ที่

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่  5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่  5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ า  หมู่ที่  3 เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้

และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ า  หมู่ที่  3 สายนาคึม

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สายหนองผือ  เชื่อมดอน
ทอย  (ประชาคม  หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

 150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สายบา้นนายพฒันา  ไชย
เทศ (ประชาคม  หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

 150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์        เปา้หมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่  5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่  5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นนางมะลิ
วรรณ(ประชาคม  หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

 150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายโรงผลิตน้ า
ชุมชน  (ประชาคม  หมู่ที่ 
5)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

 150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นนายวรวุฒิ 
 ผิวสิงหช์ัย(ประชาคม  
หมู่ที่ 6)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นนางหลอด 
 ถึงบา้นนางส าราญ  สีหา
เทพ(ประชาคม  หมู่ที่ 6)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์        เปา้หมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่  5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่  5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

2565  
(บาท)

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นหนองสาม
ขา  ถึงดงมะกุ้ม  
(ประชาคม  หมู่ที่ 7)  
ระยะทาง  2  กโิลเมตร

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 

โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นนายวันชัย 
 แกว้ฝ่าย  ถึงนานางโอรา 
 คิดโสดา(ประชาคม หมู่ที่ 
 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

 

150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายบา้นนาดอกไม้
 ถึงน้ าสงคราม (ประชาคม
  หมู่ที่ 8)  ระยะทาง  800
เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150,000     150,000     150,000   ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

 

โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายหมู่ที่  9  สาย
โนนแพง (ประชาคม หมู่ที่
  9)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

  150000 150,000     150000 ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์        เปา้หมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)



แบบ ผ.02

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที่  5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที่  5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง    
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

2565  
(บาท)

 

โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าสายหมู่ที่  9  สาย
บา้นนายทองอยู่  บา้น
นางจันลา(ประชาคม หมู่ที่
  9)

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้ทั่วถึงครบ
ทกุหลังคาเรือน

อดุหนนุการขยายเขต
ไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้
ส่วนภมูภิาคอ าเภอ
อากาศอ านวย

150,000     150,000     150000 ประชาชนมไีฟฟา้และ
แสงสว่างใช้ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

ประชาชนมไีฟฟา้
และแสงสว่างใช้
ทั่วถึงครบทกุ
หลังคาเรือน

กองช่าง

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์        เปา้หมาย     
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมั่นคง



แบบ  ผ.03

    2561  
(บาท)

     2562 
(บาท)

     2563  
(บาท)

 2564 (บาท)  2565(บาท)

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   จ านวน
  3  เคร่ือง  ขนาด 36,000 บทียีู
เคร่ืองละ44,000  บาท

132,000     132,000     132,000     132,000     132,000     กองการศึกษา/กองคลัง

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตู้เกบ็เอกสาร 33,600       33,600       33,600       33,600       33,600       กองการศึกษา/กองคลัง

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่จัดซ้ือโทรทศัน ์ (LED)  จ านวน  3 เคร่ือง 64,800       64,800       64,800       64,800       64,800       กองการศึกษา/กองคลัง

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 กองการศึกษา/กองคลัง

 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้ เด็กนกัเรียน      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 กองการศึกษา/กองคลัง

 แผนงานการสึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ค่าจัดซ้ือเกา้อี้นั่งท างาน          2,500          2,500          2,500          2,500          2,500 กองการศึกษา/กองคลัง

                                          บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทง้ถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ที่ แผนงาน ประเภท เปา้หมาย  (ผลผลติของครุภณัฑ์)
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณ 

หมวด



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

17 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู  และ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏบิติังานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กใน
สังกดัใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้
 และมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการ
บริหารงานบคุลและสิทธิ
ประโยชนต่์างๆในอาชีพ  เพื่อได้
แลกเปล่ียน ประสบการณ์ ปญัหา
และหาทางออกร่ามกนั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดัเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา

20,000   20,000   20,000   20,000   20,000    พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กใหส้ามารถ
จัดการเรียนรู้แกเ่ด็ก
ได้ตามศักยภาพปลีะ 
 1  คร้ัง

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็กได้รับการ
พัฒนาความรู้  ความเข้าใจ
ในการปฏบิติังาน และเข้าใจ
ในการบริหารงานบคุคล 
สิทธิประโยชนต่์างๆในอาชีพ

กองการศึกษา

18 โครงการกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยใน
 โรงเรียนอนบุาลในสังกดัเทศบาล

เด็กนกัเรียนใน
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

   21,500    21,500    21,500    21,500     21,500 ร้อยละ100  ของ
นกัเรียนในระดับ
ปฐมวัยได้มกีจิกรรม
ที่เหมาะสมกบั
พัฒนาการสมวัย

เด็กรักเรียนในระดับปฐมวัย
มพีัฒนาที่สมวัย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
วัตถุประสงค์

งบประมาณ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

19 โครงการกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
นกัเรียนในสังกดัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยใน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั

เด็กปฐมวัยใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดั

   77,400    77,400    77,400    77,400     77,400 ร้อยละ100  ของ
นกัเรียนในระดับ
ปฐมวัยได้มกีจิกรรม
ที่เหมาะสมกบั
พัฒนาการสมวัย

เด็กรักเรียนในระดับปฐมวัย
มพีัฒนาที่สมวัย

กองการศึกษา

20 โครงการสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียน ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็ก

   54,000    54,000    54,000    54,000     54,000 นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็ก  ทุกคน

ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

21 โครงการสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนใน
โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

   15,000    15,000    15,000    15,000     15,000 นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ 

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

22 โครงการค่าหนงัสือ
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

 นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็ก ในสังกดั
ของเทศบาลทุกคน

   36,000    36,000    36,000    36,000     36,000 นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกดั
ของเทศบาลทุกคน
ได้รับค่าหนงัสือ
เรียนครบตามจ านวน

ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

23 โครงการค่าหนงัสือเรียน
ในโรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

   10,000    10,000    10,000    10,000     10,000 นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลในสังกดัของ
เทศบาลทุกคนได้รับ
ค่าหนงัสือเรียนครบ
ตามจ านวน

ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

24 ค่าอปุกรณ์การเรียนเด็ก
นกัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัเทศบาล

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

 นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็ก และ
โรงเรียนอนบุาลใน
สังกดัของเทศบาล
ทุกคน

   36,000    36,000    36,000    36,000     36,000  และโรงเรียนอนบุาล
ในสังกดัของ
เทศบาลทุกคนได้รับ
ค่าอปุกรณ์การเรียน
ตามจ านวน

 ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลติ
ของโครงการ)

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

2561  
(บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

25 ค่าอปุกรณ์การเรียนเด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
ตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี  
15 ปโีดยการลดรายจ่ายและลด
ค่าครองชีพของประชาชน

ด็กนกัเรียนใน
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

   10,000    10,000    10,000    10,000     10,000  นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กในสังกดั
ของเทศบาลทุกคน
ได้รับค่าอปุกรณ์การ
เรียนตามจ านวน

ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย
และลดค่าครองชีพ  นกัเรียน
ทุกคนได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

กองการศึกษา

26 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในระดับ
ปฐมวัยทุกคนได้รับระทานอาหาร
กลางวันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

รายละ  20  บาท 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000 นกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็ก ในสังกดั
ของเทศบาลทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารถูกต้องตาม
โภชนาการ

เด็กนกัเรียนในระดับปฐมวัย
ทุกคนได้รับระทานอาหาร
กลางวันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

27 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนา

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนในระดับ
ปฐมวัยทุกคนได้รับระทานอาหาร
กลางวันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

รายละ  20  บาท 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กนกัเรียนในระดับ
ปฐมวัยทุกคนได้รับ
ระทานอาหารกลาง
วันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

เด็กนกัเรียนในระดับปฐมวัย
ทุกคนได้รับระทานอาหาร
กลางวันที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ 
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

28 โครงการจัดการเรียน
การสอนรายหวัโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอน  วัสดุทางการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นการพัฒนาการเด็ก

เด็กในโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลใน
สังกดัได้ใช้ส่ือการ
เรียนการสอน  วัสดุ
ทางการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นการ
พัฒนาการสมวัยที่
เพียงพอต่อการเรียน

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 เด็กนกัเรียนใน 
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลในสังกดัทุก
คนได้รับการจัดค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหวั

ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุ
ทางการศึกษาและเคร่ืองเล่น
การพัฒนาการสมวัยที่
เพียงพอต่อการเรียน

กองการศึกษา

29 โครงการจัดการเรียน
การสอนรายหวัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
เทศบาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอน  วัสดุทางการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นการพัฒนาการเด็ก

เด็กนกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
สังกดัได้ใช้ส่ือการ
เรียนการสอน  วัสดุ
ทางการศึกษาและ
เคร่ืองเล่นการ
พัฒนาการสมวัยที่
เพียงพอต่อการเรียน

357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 เด็กนกัเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
ได้รับการจัดค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหวั

ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุ
ทางการศึกษาและเคร่ืองเล่น
การพัฒนาการสมวัยที่
เพียงพอต่อการเรียน

กองการศึกษา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

30 โครงการแข่งขันทักษะ
เพื่อความเปน็เลิศทาง
วิชาการ

เพื่อทดสอบทักษะการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการ

จัดกจิกรรมแข่งขัน
ทางวิชาการ ส าหรับ
เด็กปฐมวัย เช่นการ
ระบายสี เขียนตาม
รอยปะ  ปัน้ดิน
น้ ามนัตาม
จินตนาการ  ส้ราง
ภาพด้วยการฉีกปะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กในสังกดัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคน
เข้าร่วมกจิกรรม

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
เพิ่มทักษะการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการสมวัย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

31 โครงการบณัฑิตนอ้ย เพื่อเผยแพร่กจิกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนบุาลต่อชุมชน

เด็กในสังกดัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มี
อายุ  5 ขวบ  ในวัน
ส้ินปกีารศึกษาทุกคน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  เด็กในสังกดัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มี
อายุ  5 ขวบ  ในวัน
ส้ินปกีารศึกษาทุกคน
ได้เข้าร่วมกจิกรรม
และเผยแพร่
กจิกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลใหเ้ปน็ที่รู้จัก
ในชุมชน

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กจิกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนบุาล
เทศบาลใหเ้ปน็ที่รู้จักในชุมชน

กองการศึกษา

32 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ท ากจิกรรม
เสริมทักษะการอยูร่่วมกนัในสังคม 
 การแสดงออก  กล้าคิด  กล้าท า
ควบคู่กบัการเรียน

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในพื้นที่ใกล้เคียง

80,000 80,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนได้ร่วม
กจิกรรมในวันเด็ก
แหง่ชาติ(หนว่ย:
คร้ัง/ป)ี

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กจิกรรมในวันเด็กแหง่ชาติ
เหน็คุณค่าของตนเองและ
เปน็คนดีของสังคม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั  
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

   2561 
 (บาท)

2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

33 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองแล้เด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก  
สังกดัเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา  เร่ืองการ
เฝ้าระวังปอ้งกนัเด็ก
จมน้ า ในเด็กปฐมวัย

เพื่อเพิ่มการเรียนการสอนใน
ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมอืกระท า  และใช้
กระบวนการคิดเกีย่วกบัส่ิงที่เขา
ได้ลงมอืท าควบคู่กนั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดัเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา
ได้มกีารสอนและการ
เล่นแบบลงมอืปฏบิติั

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000    มกีารจัดกจิกรรมปี
การศึกษาละ  1 คร้ัง

ลดอตัราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ า  เด็ก  ผู้ปกครอง  ครูมี
ความรู้ความเข้าใจการเฝ้า
ระวัง และช่วยกนัปอ้งกนั
ปญัหา  มทีักษะการเอาตัว
รอด  และการช่วยเหลือเมือ่
เกดิเหตุการณ์จริง

กองการศึกษา

34 โครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ปกครองแล้เด็ก
ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก  
สังกดัเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา  เร่ืองการ
เฝ้าระวังปอ้งไฟไหมใ้น
เด็กปฐมวัย

เพื่อเพิ่มการเรียนการสอนใน
ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมอืกระท า  และใช้
กระบวนการคิดเกีย่วกบัส่ิงที่เขา
ได้ลงมอืท าควบคู่กนั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกดัเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนา
ได้มกีารสอนและการ
เล่นแบบลงมอืปฏบิติั

5,000     5,000     5,000    5,000     5,000      มกีารจัดกจิกรรมปี
การศึกษาละ  1 คร้ัง

เพื่อใหผู้้ปกครอง  ครูมี
ความรู้ความเข้าใจการเฝ้า
ระวัง และช่วยกนัปอ้งกนั
ปญัหา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

เปา้หมาย(ผลผลติ
ของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
แผนงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    

   2561 
 (บาท)

 2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

35 โครงการวันแม่แหง่ชาติ เพื่อเทิดพระเกยีรติและแสดงถึง
ความจงรักภกัดีแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ

ทุกวันที่  12  
สิงหาคม  ของทุกปี

15,000   15,000   15,000   15,000   15,000    จัดกจิกรรมวันที่  12
  ของเดือนสิงหาคม

เพื่อเทิดพระเกยีรติและแสดง
ถึงความจงรักภกัดีแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ

กองการศึกษา

36 โครงการอดุหนนุ
ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่

เพื่อใหเ้ด็กในโรงเรียนในเขตพื้นที่
ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการและมพีัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย

อดุหนนุโรงเรียนใน
เขตพื้นที่

3,056,000    3,056,000  3,056,000  3,056,000   3,056,000    อดุหนนุเงินตาม
จ านวนเด็กนกัเรียน
คนละ  20  บาท  
เปน็เวลา  200  วัน

เด็กนกัเรียนในเขตพื้นที่ทุก
คนได้รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ

กองการศึกษา

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)



แบบ  ผ.03

    2561  
(บาท)

     2562 
(บาท)

     2563  
(บาท)

 2564 (บาท)  2565 (บาท)

6 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านกังาน  ใช้
ปฏบิติังาน

       25,000        25,000        25,000        25,000 กองคลัง

7  แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือตู้เอกสาร        30,000        30,000        30,000        30,000 กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเกา้อี้          2,500          2,500          2,500 กองคลัง

                                          บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทง้ถ่ินสี่ป ี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

หมวดแผนงานที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
เปา้หมาย  (ผลผลติของครุภณัฑ์)ประเภท

งบประมาณ 



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 5   ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศสาสตรืที ่ 5  ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง    
แผนงานบริหารงานคลงั

   2561  
(บาท)

    2562  
(บาท)

    2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565  (บาท)

107 โครงการเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการช าระ
ภาษ ี และอบรมให้
ความรู้ในการช าระ
ภาษทีี่ถูกต้องใหก้บั
ประชาชน

จัดเกบ็ภาษไีด้ครบ 
ร้อยละ 100

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 การออกใหบ้ริการ
จัดเกบ็ภาษี
เคล่ือนที่แก่
ประชาชนท าได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
(หนว่ย:คร้ัง/ป)ี

สามารถจัดเกบ็ภาษไีด้
ครอบคลุมทุกหมูบ่า้น

กองคลัง

108 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อใหไ้ด้มแีผนที่
แมบ่ทน ามาประกอบ
เปน็แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินได้

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สินได้

250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     เทศบาลมแีผนที่
ภาษเีพื่อใช้ในการ
เกบ็ภาษไีด้ถูกต้อง
และครบตาม
จ านวนผู้ที่ต้อง
ช าระภาษี

เทศบาลมแีผนที่ภาษี
เพื่อใช้ในการเกบ็ภาษี
ได้ถูกต้องและครบตาม
จ านวนผู้ที่ต้องช าระภาษี

กองคลัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ตวัชีว้ัด (KPI)

งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่5 ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับที่
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
แผนงานศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2561 
 (บาท)

 2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

13 โครงการส่งนกักฬีา
เข้าร่วมแข่งขันกฬีา
อ าเภออากาศอ านวย

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
และแข่งขันกฬีาระหว่าง
หนว่ยงานราชการในอ าเภอ
อากาศอ านวย

หนว่ยงานราชการใน
เขตอ าเภออากาศอ านวย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร่วมส่งนกักฬีาเข้า
ร่วมกจิกรรมแข่งขัน
กฬีาอย่างนอ้ยปลีะ 1
 คร้ัง

เพื่อใหบ้คุลากรในหนว่ยงาน
มร่ีางกายที่แข้งแรง  และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างส่วนราชการ

กองการศึกษา

14 โครงการจัดการ
แข่งขันกฬีาต้านยา
เสพติดประจ าต าบล
สามคัคีพัฒนา

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ใหอ้อกก าลังกายใหม้ี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน ์ และ
เพื่อเชือ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา
และประชาชนในพื้นที่ได้ท า
กจิกรรมกฬีาร่วมกนั

เยาวชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลสามคัคี
พัฒนาทุกคน  พนกังาน
เทศบาล  คณะผู้บริหาร
  และสมาชิกสภา
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดโครงการอย่าง
นอ้ยปลีะ  1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้
ความส าคัญในการออกก าลัง
กาย มสุีขภาพร่างกาย
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้
เกดิประโยชน ์ เกดิความ
เข้าใจอนัดีระหว่างเทศบาล
ต าบลสามคัคีพัฒนาและ
ประชาชนในพื้นที่

กองการศึกษา

15 โครงการจัดการ
แข่งขันกฬีาเยาวชน
และประชาชน

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายใน
เยาวชนระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
สร้างความสามคัคี
ระหว่างส่วนราชการ
กบัส่วนราชการปลีะ 
 1  คร้ัง

เกดิความสามคัคีระหว่างส่วน
ราชการกบัส่วนราชการ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
แผนงานศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2561 
 (บาท)

 2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

16 โครงการจัดการ
แข่งขันกฬีาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

เพื่อพัฒนาด้านร่างกายให้
แข็งแรงสมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาลต าบล
สามคัคีพัฒนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาด้านร่างกาย
ใหแ้ข็งแรงสมวัยปลีะ
  1  คร้ัง

เด็กเล็กมสุีขภาพพลานามยั
แข็งแรง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและปทีีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว
แผนงานศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2561 
 (บาท)

 2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

5 โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

จัดกจิกรรมร่วมกบัผู้น า
ชุมชน  วัด  และ
โรงเรียนปลีะ  1  คร้ัง

   10,000    10,000    10,000    10,000     10,000 จัดกจิกรรมปลีะ  1 
 คร้ัง

วัฒนธรรมอนัดีได้รับการสืบ
สานและคงไว้

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

จัดกจิกรรมร่วมกบัผู้น า
ชุมชน  วัด  และ
โรงเรียนปลีะ  1  คร้ัง

   20,000    20,000    20,000    20,000     20,000 จัดกจิกรรมปลีะ  1 
 คร้ัง

วัฒนธรรมอนัดีได้รับการสืบ
สานและคงไว้

กองการศึกษา

7 โครงการประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

จัดกจิกรรมร่วมกบัผู้น า
ชุมชน  วัด  และ
โรงเรียนปลีะ  1  คร้ัง

   20,000    20,000    20,000    20,000     20,000 จัดกจิกรรมปลีะ  1 
 คร้ัง

วัฒนธรรมอนัดีได้รับการสืบ
สานและคงไว้

กองการศึกษา

8

โครงการเข้าร่วม
สัปดาหว์ิสาขบชูา

เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
กจิกรรมวันวิสาขบชูา

จัดกจิกรรมร่วมกบั
จังหวัดสกลนครปลีะ  1
  คร้ัง

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000    

จัดกจิกรรมปลีะ  1 
 คร้ัง

วัฒนธรรมอนัดีได้รับการสืบ
สานและคงไว้

กองการศึกษา

9

โครงการส่งเสริมภมิู
ปญัญาท้องถิน่

เพื่อส่งเสริมภมูปิญัญาท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมภมูปิญัญา
อนัดีของชุมชน

10,000   10,000   10,000   10,000   10,000    จัดกจิกรรมส่งเสริม
ภมูปิญัญาท้องถิน่
อย่างนอ้ยปลีะ  1 
กจิกรรม

ภมูปิญัญาท้องถิน่ได้รับการ
ต่อยอดและรักษาไว้

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ 

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั



แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจงัหวัดที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยทุศาสตร์ที ่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ใหช้มุชน

   2561 
 (บาท)

 2562  
(บาท)

2563   
(บาท)

2564   
(บาท)

 2565 
(บาท)

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อจัดท ากจิกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จัดท ากจิกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
เผยแพร่ประขาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว  ส ารวจ
ข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว 
จัดต้ังศูนย์ข้อมลูการ
ท่องเที่ยว พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพร้านค้าชุชน
แหล่งจ าหนา่ยสินค้าที่
ระลึก ในเขตต าบล
สามคัคีพัฒนา

50,000   50,000   50,000   50,000   50,000    จัดท ากจิกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เผยแพร่ประขา
สัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  ส ารวจ
ข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดต้ังศูนย์
ข้อมลูการท่องเที่ยว
 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ร้านค้าชุชนแหล่ง
จ าหนา่ยสินค้าที่ระลึก

ประชาชนมรีายได้เพิ่มและมี
คุณภาพชีวิตความเปน็อยูท่ี่ดี
ขึน้

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทนุและการทอ่งเทีย่ว



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562
  (บาท)

2563   
(บาท)

 2564  
 (บาท)

2565   
(บาท)

2 โครงการให้
ความรู้การ
ด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจัดท ากิจกรรมส่งเสริมสมรรถ
นภาพทางกายและทางจิตใจให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสโดยใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต

ผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมทั้ง  10
  หมู่บ้าน

 18,000   18,000  18,000  18,000  18,000 ผู้พิการในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมร้อยละร้อย

ผู้ด้อยโอกาส ใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต

กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการอบรม
เกษตรทฤษฎีใหม่

เพื่อขยายผลการเรียนรู้สนับสนุนให้
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินกิจกรรม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา

7,500   7,500    7,500  7,500   7,500   ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติได้จริง

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินกิจกรรม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน ามาปฏิบัติจริง

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่ 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562
  (บาท)

2563   
(บาท)

 2564  
 (บาท)

2565   
(บาท)

4 โครงการส่งเสริม
พืชสมุนไพรสร้าง
สุขภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของ
สมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
สามารถน ามาใช้รักษาโรคได้  
ประชาชนสามารถน าสมุนไพรมา
ประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ  
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพด้านส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในชีวิตประจ าวันและมีส่วรร่วมใน
การอนุรักษ์พืชสมุนไพร

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน 
 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป

   7,400     7,400   7,400    7,400    7,400 ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  
ชั่วโมง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพร
น ามาใช้รักษาโรคได้  ประชาชน
สามารถน าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI)



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563 
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

40 โครงการใหค้วามรู้
การเตรียมเป็น
ผู้สูงอายุทีม่ีคุณค่า
และศักด์ิศรี

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในทัง้ด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  สุขภาพ  สภาพแวดล้อมที่
อยูอ่าศัย

จัดท าโครงการเพือ่อบรมและ
ดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุปีละ  
1  คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบล
สามัคคีพฒันาได้รับการ
ส่งเสริมครบตามจ านวน

ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในทัง้ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สุขภาพ 
 สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศัย

กองสวัสดิการสังคม

41 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้  ด้วยการ
ออกก าลังกายทีเ่หมาะสมกับวัย  และ
การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์

จัดท าโครงการเพือ่อบรมใหก้ับ
ผู้สูงอายุ  ปีละ  1  คร้ัง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบล
สามัคคีพฒันาได้รับการ
อบรมครบตามจ านวน

ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้  ด้วยการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย  และการ
รับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์

กองสวัสดิการสังคม

42 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ผู้สูงอายุ

เพือ่จัดท าโครงการเพือ่ตรวจสุขภาพ
ใหก้ับผู้สูงอายุ  เช่น  สุขภาพช่องปาก 
 สุขภาพกาย  และสุขภาพทางจิต

จัดท าโครงการเพือ่ตรวจสุขภาพ
ใหก้ับผู้สูงอายุโดยผู้เชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบล
สามัคคีพฒันาได้รับการ
ตรวจสุขภาพตามจ านวน

ตรวจสุขภาพใหก้ับผู้สูงอายุ  เช่น  
สุขภาพช่องปาก  สุขภาพกาย  และ
สุขภาพทางจิต

กองสวัสดิการสังคม

43 โครงการพฒันา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ

เพือ่สร้างบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุทีเ่ป็น
รูปธรรม

จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ตาม
มาตรฐานการฝึกอบรม  พฒันา
เครือข่ายบริการดูแลผุ้สูงอายุ
ระดับหมูบ่้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ในพืน้ที่
ได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานการฝึกอบรม

 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการอบรมตาม
มาตรฐานการฝึกอบรม  และมี
การสร้างาเครือข่ายบริการดูแลผุ้
สูงอายุระดับหมูบ่้าน

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ 



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

    2563
 (บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

44 โครงการจัดท า
และพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

เพือ่จัดท าระบบทะเบียนผู้สุงอายุ
ครอบคลุมทัง้  10  หมูบ่้าน  ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการส่งเสริมช่วยเหลือ

เพือ่ค้นหาผู้สุงอายุในต าบล
สามัคคีพฒันาร้อยละร้อยลงใน
ระบบฐานข้อมูล  ผู้สุงอายุได้รับ
การดูแลจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข  มีเครือข่ายแกน
น าสุงอายุในต าบล   มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์เป็นปัจจุบัน  และมี
การส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 สามารถใช้ฐานข้อมูล
จากระบบในการพฒันา
ศักยภาพและส่งเสริมให้
การช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการต่างๆใหแ้ก่
ผู้สูงอายุ

มีฐานข้อมูลผู้สุงอายุทีเ่ป็นระบบ
สามารถใช้ในการส่งเสริมผู้สูงอายุได้
ทุกด้าน

กองสวัสดิการสังคม

45  โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลคนพกิาร

เพือ่ค้นหาผู้พกิารและจดทะเบียนผู้
พกิารครอบคลุมทัง้  10  หมูบ่้าน  ใช้
เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริม
ช่วยเหลือผู้พกิาร

เพือ่ค้นหาผู้พกิารในต าบล
สามัคคีพฒันาร้อยละร้อยลงใน
ระบบฐานข้อมูล  ผู้พกิารได้รับ
การดูแลจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข  มีเครือข่ายแกนน า
ผู้พกิารในต าบล   มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์เป็นปัจจุบัน  และมี
การส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ

   2,000      2,000    2,000     2,000     2,000  สามารถใช้ฐานข้อมูล
จากระบบในการพฒันา
ศักยภาพและส่งเสริมให้
การช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการต่างๆใหแ้ก่ผู้
พกิาร

 มีฐานข้อมูลผู้สุงอายุทีเ่ป็นระบบ
สามารถใช้ในการส่งเสริมผู้พกิารได้
ทุกด้าน

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณ 

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

         เปา้หมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

    2563
   (บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

46 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการคน
พกิาร

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้พกิาร เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการคนพกิาร

 ผู้พกิารทีอ่าศัยในพืน้ทีต่ าบล
สามัคคีพฒันา

  10,000    10,000   10,000   10,000   10,000 จ านวนผุ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทีดี่รับการดูแล
และใหก้ารสงเคราะห์
ร้อยละ  70

ผู้พกิาร เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคน
พกิารความมัน่คงในชีวิตน าไปสู่
ชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

กองสวัสดิการสังคม

47 โครงการส่งเสริม
สุขภาพคนพกิาร

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้พกิารมีอาชีพ  มี
รายได้  เพือ่สร้างคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ผู้
พกิาร เพือ่ขับเคล่ือนพลังของคนพกิาร
ในพืน้ที่

 ผู้พกิารทีอ่าศัยในพืน้ทีต่ าบล
สามัคคีพฒันา

  10,000    10,000   10,000   10,000   10,000 จ านวนผุ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทีดี่รับการดูแล
และใหก้ารสงเคราะห์
ร้อยละ  70

ผู้พกิารมีอาชีพ  มีรายได้  และมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้  ผู้พกิารมีความ
มัน่คงในชีวิตน าไปสู่ชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

กองสวัสดิการสังคม

48 โครงการส่งเสริม
การปรับ
สภาพแวดล้อมที่
อยูอ่าศัยคนพกิาร

เพือ่สนับสนุนใหค้นพกิารทีอ่ยูใ่นระยะ
จ าต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ได้รับบริการขัน้พืน้ฐานใหส้ามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ  เพือ่ปรับ
สภาพแวดล้อมและทีอ่ยูอ่าศัยใหแ้ก่
คนพกิารในมิติการเพิม่ศักยภาพและ
สมารถนะใหดี้ขึน้

ปรับเพือ่เพิม่ศักยภาพและลด
ความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  
เพือ่ป้องกันและลดความเส่ียงต่อ
โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน

   8,000      8,000    8,000     8,000     8,000 จ านวนผุ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทีดี่รับการดูแล
และใหก้ารสงเคราะห์
ร้อยละ  70

คนพกิารทีอ่ยูใ่นระยะจ าต้องได้รับ
การฟืน้ฟสูมรรถภาพได้รับบริการ
ขัน้พืน้ฐานใหส้ามารถด ารงชีวิตได้
อย่างอิสระ  มีทีอ่ยูอ่าศัยใหแ้ก่คน
พกิารทีดี่ขึน้

กองสวัสดิการสังคม

49 โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่จัดท าระบบทะเบียนผู้ด้อยโอกาส
ครอบคลุมทัง้  10  หมูบ่้าน  ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการส่งเสริมช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมทัง้  10  
หมูบ่้าน

   2,000      2,000    2,000     2,000     2,000 จ านวนผุ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทีดี่รับการดูแล
และใหก้ารสงเคราะห์
ร้อยละ  70

มีฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพจิารณา
ใหก้ารช่วยเหลือได้ครอบคลุม

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

50 โครงการส่งเสริม
สมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่จัดท ากิจกรรมส่งเสริมสมรรถ
นภาพทางกายและทางจิตใจใหแ้ก่
ผู้ด้อยโอกาสใหม้ีสุขภาพทีดี่มีภาวะ
โภชนาการทีเ่หมาะสม  มีสุขภาพจิตที่
ดี  มีความมัน่คงทางอารมณ์

ผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมทัง้  10  
หมูบ่้าน

   1,000      1,000    1,000     1,000     1,000 จ านวนผุ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนทีดี่รับการดูแล
และใหก้ารสงเคราะห์
ร้อยละ  70

ผู้ด้อยโอกาสใหม้ีสุขภาพทีดี่มีภาวะ
โภชนาการทีเ่หมาะสม  มีสุขภาพจิต
ทีดี่  มีความมัน่คงทางอารมณ์  
ด ารงชีวิตได้ปกติในสังคม

กองสวัสดิการสังคม

51 โครงการพฒันา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชน

เพือ่พฒันาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นบุคคลทีพ่งึประสงค์  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สภาเด็กและเยาวชในพืน้ทีร่วมถึง
เยาวชนผู้มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 จ านวนสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนในพืน้ที่
ได้รับการพฒันาผ่าน
กิจกรรมปีละ  1  คร้ัง

สภาเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลทีพ่งึ
ประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

กองสวัสดิการสังคม

52 กิจกรรมส่งเสริม
ปลูกฝังจิตอาสาแก่
เด็กและเยาวชน

เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกจิตอาสาใหแ้ก่เด็ก
และเยาวชนใหม้ีความเสียสละเพือ่
ส่วนรวมค านึกถึงประโยชน์ของสังคม
โดยรวมเป็นทีห่ลัก

เยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
สามัคคีพฒันาเข้ารับการอบรมปี
ละ 1  คร้ัง

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 เยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลสามัคคีพฒันาเข้า
รับการอบรมปีละ 100  
ราย

เยาวชนใหม้ีความเสียสละเพือ่
ส่วนรวมค านึกถึงประโยชน์ของสังคม
โดยรวมเป็นทีห่ลัก

กองสวัสดิการสังคม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

53 กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่จัดกิจกรรมใหเ้ยาวชนรู้ถึงคุณค่า
ของส่ิงแวดล้อมรอบกายใหรู้้ถึงคุณค่า
ของการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  
การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็น
สุข

เยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
สามัคคีพฒันาเข้ารับการอบรมปี
ละ 1  คร้ัง

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 เยาวชนในพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลสามัคคีพฒันาเข้า
รับการอบรมปีละ 100  
ราย

เยาวชนรู้ถึงคุณค่าของส่ิงแวดล้อม
รอบกายใหรู้้ถึงคุณค่าของการรักษา
สมดุลของธรรมชาติ  การใช้ชีวิต
ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข

กองสวัสดิการสังคม

54 โครงการอบรม
ความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนนแก่
เยาวชน

เพือ่ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในกฏจราจรดีขึน้และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปแนะน าใหแ้ก่
บุคคลอืน่  เหน็ความส าคัญของวินัย
จราจรและปฏบิัติอย่างถูกต้อง

เยาวชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลสามัคคีพฒันาจ านวน  100
  ราย

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในกฏจราจรดีขึน้
และสามารถน าความรู้ที่
เยาวชนปีละ  1  คร้ัง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในกฏจราจรดีขึน้และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปแนะน าใหแ้ก่บุคคล
อืน่  เหน็ความส าคัญของวินัยจราจร
และปฏบิัติอย่างถูกต้อง

กองสวัสดิการสังคม

55 โครงการ
ครอบครัวสุขสันต์
หา่งไกลยาเสพติด

เพือ่ใหผู้้ปกครองและนักเรียน
ตระหนักถึงอันตรายจากสารเสพติด

ผู้ปกครองและเยาวชนในพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา  
จ านวน  100  ราย

  10,000    10,000   10,000   10,000   10,000 อบรมใหค้วามรู้เพือ่ให้
ผู้ปกครองและนักเรียน
เกิดความตระหนักใน
ความอันตรายของสาร
เสพติดปีละ  1  คร้ัง

ผู้ปกครองและนักเรียนตระหนักถึง
อันตรายจากสารเสพติดเป็น
ครอบครัวทีด่ ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข

กองสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

56 โครงการ
ครอบครัวสุขภาพดี
  ชีวิมีสุข

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีห่นัมาสนใจ
การดูแลสุขภาพมากขึน้  เพือ่ให้
ประชาชนในพืน้ทีไ่ม่เกิดโรคทีเ่กิดจาก
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต

ประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลสามัคคีพฒันาจ านวน 100 
 คน

   5,000      5,000    5,000     5,000     5,000 ร้อยละ  80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการหนัมา
สนใจดูแลสุขภาพมาก
ขึน้  ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความสุขในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในพืน้ทีห่นัมาสนใจการ
ดูแลสุขภาพมากขึน้  เพือ่ให้
ประชาชนในพืน้ทีไ่ม่เกิดโรคทีเ่กิด
จากพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต

กองสวัสดิการสังคม

57 กิจกรรมส ารวจ
และจัดท าข้อมูล
พอ่แม่เล้ียงเด่ียว

เพือ่ส ารวจและจัดท าข้อมูลพอ่แม่เล้ียง
เด่ียว

ส ารวจจากครัวเรือนในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา  ทัง้
  10  หมูบ่้าน

   2,500      2,500    2,500     2,500     2,500 ท าการส ารวจข้อมูลจาก
ครัวเรือนในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามัคคี
พฒันา

จัดท าข้อมูลพอ่แม่เล้ียงเด่ียว
ครอบคลุมทุกหมูบ่้านเพือ่ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือ

กองสวัสดิการสังคม

58 กิจกรรมส ารวจ
และจัดท าข้อมูล
แม่วัยใส

เพือ่ส ารวจจ านวนแม่ทีอ่ายุน้อยใน
พืน้ทีใ่หค้รอบคลุมทุกหมูบ่้านเพือ่ให้
ค าแนะน าและใหก้ารช่วยเหลือ

ส ารวจจากครัวเรือนในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา  ทัง้
  10  หมูบ่้าน

   2,500      2,500    2,500     2,500     2,500 ท าการส ารวจข้อมูลจาก
ครัวเรือนในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลสามัคคี
พฒันา

จัดท าข้อมูลจัดท าข้อมูลแม่วัยใส
ครอบคลุมทุกหมูบ่้านเพือ่ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือ

กองสวัสดิการสังคม

59 กิจกรรม
ครอบครัวปัน่รักษ์
โลก

เพือ่สร้างความตระหนักใหก้ับ
ประชาชนในพืน้ทีใ่หม้ีส่วนร่วมในการ
ลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกทีเ่ป็น
สาเหตุใหอุ้ณภมูิของโลกสุงขึน้

ประชาชนในพืน้เทศบาลต าบล
สามัคคีพฒันา

5000 5,000     5,000   5,000    5,000    ร้อยละ  80  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการหนัใช้
รถจักรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในพืน้ทีม่ีการใช้
รถจักรยานในการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวันมากขึน้

กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

60 โครงการอบรมช่าง
ไฟฟา้เบือ้งต้น

เพือ่ใหผู้้รับการฝึกอบรมมีความรู้  
ทักษะการเดินสายฟา้และการติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟา้  เพือ่ใหผู้้รับการอบรม
มีความรู้สามารถตรวจสอบซ่อมบ ารุง
ไฟฟา้ได้  และเพือ่ใหผู้้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความสามารถในการต่อ
วงจรไฟฟา้ได้

ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
สามัคคีพฒันา

7000 7,000     7,000   7,000    7,000    ร้อยละ80ของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
ฝึกอบรมมากกว่า  6  
ชัว่โมง

ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้  ทักษะ
การเดินสายฟา้และการติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟา้   มีความรู้สามารถ
ตรวจสอบซ่อมบ ารุงไฟฟา้ได้  และ
สามารถในการต่อวงจรไฟฟา้ได้

กองสวัสดิการสังคม

61 โครงการอบรมให้
ความรู้การท าขนม
เพือ่จ าหน่าย

เพือ่ใหก้ลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว
  และสร้างคุณค่าใหก้ับตนเอง  และ
เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตใหก้ับตนเอง

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

7000 7,000     7,000   7,000    7,000    ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้ก่ตนเองและ
ครอบครัว  และสร้างคุณค่าใหก้ับ
ตนเอง  และเป็นการส่งเสริมทักษะ
ชีวิตใหก้ับตนเอง

กองสวัสดิการสังคม

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

62 โครงการส่งเสริม
พฒันาอาชีพงาน
ใบตอง

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท างาน
ใบตอง  เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการบริหาร
จัดการอาชีพการจัดท าศิลปะงาน
ใบตอง

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

6900 6,900     6,900   6,900    6,900    ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท างาน
ใบตอง น ามาประกอบเป็นอาชีพ
สร้างรายได้ใหก้ับครอบครัวได้

กองสวัสดิการสังคม

63 โครงการส่งเสริม
พฒันาอาชีพการ
ผูกผ้าและการจับ
จีบผ้า

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท างานจับ
จีบผ้า

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

7500 7,500     7,500   7,500    7,500    ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท างาน
จับจีบผ้าสามารถน ามาประกอบเป็น
อาชีพสร้างรายได้ใหก้ับครอบครัวได้

กองสวัสดิการสังคม

64 โครงการส่งเสริม
การท าปลาส้มหอ่
ใบตอง

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท าท าปลา
ส้มหอ่ใบตอง

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

8000 8,000     8,000   8,000    8,000    ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการท าปลาส้ม
หอ่ใบตอง  สามารถน ามาประกอบ
เป็นอาชีพสร้างรายได้ใหก้ับ
ครอบครัวได้

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

65
โครงการส่งเสริม
พฒันาสินค้า  
OTOP  การสืบ
ทอดภมูิปัญญา
การย้อมครามและ
การย้อมสีธรรมชาติ

เพือ่สร้างงานและเพิม่รายได้ใหแ้ก่
ชุมชน เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ใหแ้ก่ชุมชน  เพือ่ส่งเสริมการใช้ภมูิ
ปัญญาท้องถิน่    เพือ่ส่งเสริมการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

   8,500      8,500    8,500     8,500     8,500

ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

สร้างงานและเพิม่รายได้ใหแ้ก่ชุมชน 
ได้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้

กองสวัสดิการสังคม

66
โครงการส่งเสริม
พฒันาการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากผ้า
ย้อมครามและวัสดุ
เหลือใช้

เพือ่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของชุมชน

กลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
เยาวชน  และประชาชนทัว่ไป

   9,000      9,000    9,000     9,000     9,000

ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

สร้างงานและเพิม่รายได้ใหแ้ก่ชุมชน 
ได้ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้

กองสวัสดิการสังคม

67

กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
OTOP   และ
สถานทีจ่ าหน่าย
สินค้า  OTOP  ใน
ท้องถิน่

เพือ่จัดท าฐานข้อมูลผลิตภณัฑ์  
OTOPและสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าใน
ท้องถิน่ในระบบคอมพวิเตอร์

ส ารวจข้อมูลในพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลสามัคคีพฒันา

   2,000      2,000    2,000     2,000     2,000

ร้อยละร้อยของจ านวน
สินค้า  OTOPทีม่ี
จ าหน่ายในพืน้ทีไ่ด้รับ
การส ารวจ

มีฐานข้อมูลผลิตภณัฑ์  OTOPและ
สถานทีจ่ าหน่ายสินค้าในท้องถิน่ใน
ระบบคอมพวิเตอร์สะดวกในการ
ค้นหาและใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ส่งเสริม

กองสวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

68

โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เป็นผู้น าของสตรี

เพือ่ใหค้วามรู้แก่องค์สตรีทุกหมูบ่้าน
และการสร้างภาวะผู้น าแก่สตรี

จัดกิจกรรมใหแ้ก่สตรีในต าบล
สามัคคีปีละ  1  คร้ัง

   7,500      7,500    7,500     7,500     7,500 ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

สตรีมีภาวะผู้น าก้างแสดงความ
คิดเหน็มากขึน้  มีความรู้เร่ืองสิทธิ
ของตนเองมากขึน้  สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุขมากขึน้

กองสวัสดิการ

69

โครงการใหค้วามรู้
สิทธิและกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกับสตรี
และครอบครัว

เพือ่ใหค้วามรู้แก่องค์สตรีทุกหมูบ่้าน
เร่ืองกฏหมายทีค่วรรู้ภายในครอบครัว

จัดกิจกรรมใหแ้ก่สตรีในต าบล
สามัคคีปีละ  1  คร้ัง

   6,500      6,500    6,500     6,500     6,500 ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

สตรีมีความรู้ถึงสิทธิและเร่ือง
กฏหมายทีค่วรรู้ภายในครอบครัว   
เพิม่มากขึน้

กองสวัสดิการ

70

กิจกรรมสามัคคี  
รักน้ า  รักป่า  รัก
แผ่นดิน

เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเพือ่
เพิม่พืน้ทีสี่เขียวโดยการปลูกต้นไม้ใน
ทีส่าธารณประโยชน์  เพือ่รณรงค์
สร้างจิตส านึกใหก้ับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และชุมชนในพืน้ทีเ่หน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
สามัคคีพฒันา เข้าร่วมกิจกรรมปี

ละ  1  คร้ัง

   3,000      3,000    3,000     3,000     3,000 จ านวนคร้ังของการมี
ส่วนร่วมโดยตรงของ
ชุมชนในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ
เทศบาลค่าเป้าหมาย
จ านวน  2 คร้ัง/ปี

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนมีพืน้ทีสี่เขียว
โดยการปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณประโยชน์  ประชาชนมี
จิตส านึก เหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

กองสวัสดิการ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ ี 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

2563   
(บาท)

 2564   
(บาท)

2565   
(บาท)

71 โครงการส่งเสริม
อาชีพสตรี  การ
ประดิษฐ์ดอกไม้
และจัดดอกไม้ใน
งานพธิี

เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท าการ
ประดิษฐ์ดอกไม้และจัดดอกไม้ในงาน
พธิี

จัดโครงการอบรมใหก้ับสตรีผู้ที่
สนใจปีละ  1  คร้ัง

   6,500      6,500    6,500     6,500     6,500 ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการจัดท าการ
ประดิษฐ์ดอกไม้และจัดดอกไม้ใน
งานพธิีสามารถน าไปประกอบเป็น
อาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้

กองสวัสดิการ

72 โครงการส่งเสริม
สุขภาพสตรีด้วยวิถี
ไทย

เพือ่ใหส้ตรีมีความรุ้ในเร่ืองการนวด
เท้า  การนวดกดจุด  เพือ่ส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรในการป้องกันและ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้น

จัดโครงการอบรมใหก้ับสตรีผู้ที่
สนใจปีละ  1  คร้ัง

   7,500      7,500    7,500     7,500     7,500 ร้อยละ80ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการ
อบรมมากกว่า  5  ชัว่โมง

สตรีมีความรู้ในเร่ืองการนวดเท้า  
การนวดกดจุด  เพือ่ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในการป้องกันและ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้น

กองสวัสดิการ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณปงีบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลยุทศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน  
แผนงานสาธารณสุข  

   2561
  (บาท)

    2562 
 (บาท)

 2563  
 (บาท)

 2564   
(บาท)

 2564   
(บาท)

 โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ีส่วน
ในการลดก๊าซเรือกระจก

ประชาชนคณะผู้บริหาร  
พน้กงาน  เจ้าหน้าทีข่องเทศบาล
สมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก เพือ่เป็นส่วนหนึง่
ของการลดปัญหาภาวะเรือน
กระจกของโลกทีเ่ป็นสาเหตุของ
โลกทีร้่อนมีอุณหภมูิสูงขึน้
เทศบาลมีการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ไฟฟา้แสงสว่างทีม่ี
ประสิทธิภาพสูง  ประหยัด
พลังาน  รณรงค์ปัน่จักรยานเพอื
มาปฏบิัติงาน  จัดท าธนาคาร
ขยะอย่างต่อเนือ่งทุกปี  ลดการ

  30,000    30,000   30,000   30,000   30,000  จ านวนคร้ังของการมี
ส่วนร่วมโดยตรงของ
ชุมชนในการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ
เทศบาลค่าเป้าหมาย
จ านวน  1 คร้ัง/ปี เป็นนโยบายทีป่ฏบิัติกันอย่างต่อเนือ่ง กองสาธาณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดลุและยัง่ยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณปงีบประมาณ



189 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
  

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 
 

การติดตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การติดตาม... 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 

แนวทาง... 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ี
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้ โภคภัณฑไ์ปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลติสินคา้ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดย
พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการ
น ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 (1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

  

2.การพัฒนาการค้า  
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

        
  

3.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ด ี

        

  

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 

        

  

5.การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและความ
มั่นคง 

        

  

รวม           

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 
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   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชน
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การเผาขยะที่ส่งกลิ่นรบกวนและเป็น
มลพิษต่อประชาชน  และการพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
  

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

 1  โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 6,000  

 2  โครงการเทศบาลพบประชาชน 13,200  

3   โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 17,560  

 4  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 11,750  

 7  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 74,930  

 8  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 72,085  

 9  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ 30,000  

 10 
 โครงการฝึกทบทวน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจ าปี 2562  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

50,000  

 11  โครงการแข่งขันทักษะเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 10,000  

 12  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15,000    

 13  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000   

 14  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเด็กจมน้ า 5,000   

  15  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้ 4,300   

 16  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

 17  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 4,460 

 18  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

287,300 

 19  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา) 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 20 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) 

44,500 

21 อุดหนุนนมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 1,874,959.64 

22 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 2720,000 

 23  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 39,995 

24  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 9,487 

 25  โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง 5,030 

26  โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือแก้ปัญหาน้ าเสียในชุมชน 9,590 

  27 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

9950 

28 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวต าบลสามัคคีพัฒนา 4,250 

 29 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 30 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 39,927 

 31 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่  1-10 

200,000 

32 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-กิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน 
-กิจกรรมเด็กและเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เยาวชน 

 
5,000 
5,000 
4,660 

  34 
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว 
-กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ห่างไกลยาเสพติด 
-กิจกรรมครอบครัวปันรักษ์โลก 

 
5,000 
5,000 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

35 
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้พิการ 
-กิจกรรมส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 

 
10,000 

36 

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมให้ความรู้การเตรีนมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 
8,840 
5,840 
45,000 

37 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
-กิจกรรมให้ความรู้สิทธิกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสตรี 
-กิจกรรมสตรี สามัคคีรักษ์น้ า  รักษ์แผ่นดิน 
-กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นผู้น าของสตรี 

 
6,500 
3,000 
15,000 

 38 

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้การท าขนมเพ่ือจ าหน่าย 
-กิจกรรมพัฒนาอาชีพการผู้ผ้าและจับจีบ 
 

7,000 
7,200 

39 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 20,400 

40 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอ านวย 50,000 

41 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน 20,000 

42 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบลสามัคคีพัฒนา 50,000 

43 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 15,000 

44 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000 

 45 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 20,000 

 46 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 20,000 

 47  โครงการสนับสนุนบุญมหาชาติ  บุญประจ าปีประจ าปี  งานประเพณีต่าง ๆ 40,000 

 48  โครงการสนับสนุนบุญแห่ดาว 10,000 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

49  โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 259,400  

50 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ  หมู่ที่  4  105,000   

51 โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  180,000  

52  โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 150,000  

53  โครงการต่อเติมห้องท างานกองคลัง 239,000  

 54 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6  สายบ้านนางทองใคร  
ไตรวงค์ย้อย 

485,000  

55 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8  สายบ้านนางวิรัตน์  
ธรรมวงศา 

109,000  

56 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8  สายบ้านนายมงคล  ต้น
ภูบาล 

193,000  

57  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  9  สายบ้านนางสมร -บ้าน
นางบังอร  

64,000  

58  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี  8 ซอยบ้านนายค าสิงห์ 27,000  

  59  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
ทอย หมู่ที่ 3 

278,000  

60 
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่  10  สายบ้านนายราศี - บ้านนาย
สุวรรณ 

190,000    

  61   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่  2  สายบ้านนายวิโรจน์ - นานาย
ประเสริฐ 

380,000   

  62 
  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10 สายบ้านนาย
ทองปาน -บ้านนายราศี  คุณบุราณ 

140,000  
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

 63 
 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  หมู่ที่  2  สายบ้านนายวิโรจน์ - นานาย
ประเสริฐ 

294,000  

 64   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตร  หมู่ที่  9 140,000  

65  
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  สายบ้านนาง
อ าไพ - บ้านนางนงค์รัก 

477,000  

66   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  สายบ้านนาย
ประชา - สนามกีฬาใหม่ 

294,000  

67 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 สายบ้านนายพิณ-
บ้านนายอ็าด 

236,000   

68 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านนายวันนา 
โพสาวัง  -  นายสัมพันธ์  แก้วฝ่าย  

321,000  

69 
 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่  5  สายบ้านนายประสาท  เคนไชยวงค์ - บ้าน
นายพลชัย  แก้วก่า  

62,800  

  70    โครงการขยายท่อเมนประปา  หมู่ที่  9  สายนาค า 30,000  

71   โครงการขุดลอกประปา  หมู่ที่  4 80,000  

72    โครงการขุดสระประปาบ้านนาดอกไม้  หมู่ที่ 5 124,000  

73  
  โครงการถมดินลูกรังหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา 

50,000    

74    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  1  สายดงเสียว-ดงมะกุ้ม  50,000   

75 
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  3  สายหลังโรงเรียนบ้านดอนทอย - สู่
พ้ืนที่การเกษตร 

50,000  
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

 76 
 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  7 สายโรงเรียนบ้านหนองสามขา - หนอง
เบ็ญ 

50,000  

77 
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  10  สายหนองตากแห -นานายไพจิตร-
นานายสีแพง 

79,000   

78   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่  8 สายหนองตาหิต - หัวโคกเหมือด 79,000  

79     โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่  4 96,000  

80  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่  2  สายจากถนนลาดยาง -สี่แยกหนองซ่อม  
- สายหนองปลาดุก - นานายนเรศ  ไตรวงค์ย้อย  

59,000  

81  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหนองผือ 37,000   

82   
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่  4  
สายบ้านหนองผือ - ประปาหมู่บ้าน - สายข้างโรงเรียน - ไปป่าช้า  

150,000  

83   
 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาย
บ้านนายธวัชชัย  พรมแสง  - โรงผลิตน้ าดื่มชุมชน 

150,000  

84   
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร  หมู่ที่  3  สายยอดชาติ 

200,000  

85  
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนที่
การเกษตรบ้านหนองสามขา  หมู่ที่  7  สายบ้านหนองสามขา - ไปป่าช้า   

50,000  

86   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง  หมู่ที่  5 สายบ้านนายบุตรศรี  พรมแสง -ไปประปาหมู่บ้าน 

30,000  

87 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออากาศอ านวยเพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างราย
ทาง  หมู่ที่  10 

20,000    

 
     

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