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ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการ
ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖5)  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
มิถุนายน 2562  
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   ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
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ส่วนที่  4 
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ความเป็นมา  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง 
ต าบลสงเปือยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ในปี พ.ศ. 2540  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เล่ม   113   ตอนพิเศษ  52    ลงวันที่ 25   ธันวาคม  2539  โดยมีผลใช้บังคับ   ตั้งแต่วันที่   23 
กุมภาพันธ์  2540   เป็นต้นไป 

1.  ดา้นกายภาพ 
1.1  ทีต่ั้ง     ต าบลสงเปือยตั้งอยู่ติดถนนสายภูเวียง-กุดฉิม  มีเขตความรับผิดชอบติดเขตเทศบาล

ต าบลภูเวียง  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอภูเวียง  ประมาณ  5  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากจังหวัด
ขอนแก่นประมาณ   67    กิโลเมตร    ตามเส้นทางถนนสายภูเวียง-กุดฉิม   มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอ่ืน  ๆ 
ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับต าบลภูเวียง 
ทิศใต้         ติดต่อกับต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับต าบลหนองกุงธนสาร 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับต าบลเมืองเก่าพัฒนา  และต าบลนาชุมแสง 
 

    1.2 ลักษณะภมูปิระเทศ 
 

        มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงบางแห่ง และมีราบลอนลูกคลื่นมีพ้ืนที่ลุ่มเล็กน้อยทาง
ตอนกลาง  ด้านทิศตะวันตกมีพ้ืนที่ลาบเชิงเขา  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ  ล าห้วย  5  สาย  แหล่งน้ าชลประทาน 
(อ่างโสกรวก ) ขนาดกลาง  1  แห่ง  ชลประทานขนาดเล็ก  (โป่งหมากหม้อ)  1  แห่ง  หนองน้ าขนาดเล็ก  7  
แห่ง  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ช่วงหน้าแล้งน้ าในล าห้วยต่างๆ จะมีสภาพตื้นเขิน   มีวัชพืชปกคลุม   ไม่สามารถ
กักเก็บน้ าได้ 
 

1.3  ลกัษณะภูมอิากาศ 
           อากาศพ้ืนที่ต าบลสงเปือยเป็นอากาศแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-

พฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-
เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน ส่วนในส่วนเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว พ้ืนที่ต าบลสงเปือยโดยทั่วๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ  

ส่วนที ่1 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
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1.  ฤดูร้อน 
2.  ฤดูฝน 
3.  ฤดูหนาว 

 
1.4 ลักษณะของดนิ 

- ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ช่วงหน้าแล้งน้ าในล าห้วยต่างๆ จะมีสภาพตื้นเขิน   มีวัชพืชปกคลุม   
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 

 

1.5  ลกัษณะของแหล่งน้ า 
- มีล าห้วยทราย  ไหลผ่าน ม.5, ล าห้วยโกธา  ไหลผ่าน  ม.1, 4, 7, 9, 11  ล าห้วยยาง  ไหล       

ผ่าน  ม.1, 2, 3, 4, 11  และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  ม.1, 2, 10, 11 
- ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  
- น้ าใต้ดิน  (น้ าบาดาล)  เป็นน้ าใต้ดินที่จืด  สะอาด  สามารถดื่มได้  ในบริเวณ  หมู่ที่      
2,3,4,6,7 

 

1.6  ลกัษณะของไมแ้ละป่าไม้ 

          - ป่าชุมชน   2,079   ไร่  ม.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9  ป่าไม้ในเขตอุทยาน  เทือกเขาภูเวียง 
 

2. ดา้นการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  มี    11     หมู่บ้าน  และมีผู้น าของหมู่บ้าน   ดังนี้ 

  หมูท่ี ่                       ชือ่บา้น                               ชื่อผูน้ าหมู่บา้น 
1                             บ้านสงเปือย                        นายสุนทร  บัวหนอง 

  2                             บ้านท่าเสี้ยว                     นายวิญญู  บุญลา 
  3                             บ้านโนนตุ่น                     นายสุปัน  ถานอาจนา (ก านัน) 
  4                             บ้านหนองกลาง                นายอมรรัตน์  ศิริธรรมจักร 
  5                             บ้านห้วยทราย                   นางสมัย แนวหล้า 
  6                             บ้านอ่างศิลา                   นายวัชรพล  โสภารัตน์ 

7                             บ้านโคกไร่                     นายสว่าง  รังแอ้   
8                             บ้านถ้ าแข้                           นายดนัย  สมบูรณ์ 
9                             บ้านโนนพันชาติ                    นายค าดี  ศรีสาธร 

                10                            บ้านธารทอง                         นายประครอง  ชิดนอก 
                    11                            บ้านสงเปือย                         นายสุนิตย ์ โยประทุม 
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2.2 การเลอืกตั้ง 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลสงเปือย มี 11  หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) ที่มาจากการเลือกตั้ง 1 

คน และมีสมาชิกท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 22 คน 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

ต าบลสงเปือย  จ านวนมีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,945  หลัง  (ข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการ
ปกครอง  อ าเภอภูเวียง  ณ  เดือน ตุลาคม  2559) 
 จ านวนประชากรของต าบลจากข้อมูล  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อ าเภอภูเวียง  ณ  
เดือน ตุลาคม  2559   ทั้งสิ้น  6,709 คน  คิดเป็นความหนาแน่นโดยเฉลี่ย   345  คนต่อตารางกิโลเมตร 

แยกเป็น -    ชาย     3,329     คน       -  คนชรา 786 คน 
- หญิง    3,380     คน  -  คนพิการ 136 คน 

-  ผู้ป่วยเอดส์    7 คน 

ตารางที ่1   แสดงจ านวนครวัเรือนและ ประชากร 
บา้น หมูท่ี ่ ครวัเรอืน จ านวนประชากร หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
บ้านสงเปือย 1 229 283 301 584  
บ้านท่าเสี้ยว 2 155 238 242 480  
บ้านโนนตุ่น 3 207 435 471 906  

บ้านหนองกลาง 4 160 312 317 629  

บ้านห้วยทราย 5 162 203 210 413  

บ้านอ่างศิลา 6 286 528 532 1,060  

บ้านโคกไร่ 7 184 347 342 689  

บ้านถ้ าแข้ 8 232 415 402 817  

บ้านโนนพันชาติ 9 91 163 155 318  

บ้านธารทอง 10 87 161 131 292  

บ้านสงเปือย 11 152 244 277 251  
รวม 11 1,945 3,329 3,380 6,709  
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 3.2  ชว่งอายแุละจ านวนประชากร        
ชว่งอาย ุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1ปี – 17 ปี 724 717 1,441 
มากกว่า 17 ปี -60 ปี 2,265 2,229 4,494 

มากกว่า 60 ปี  336 434 770 
รวม 3,325 3,380 6,705 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา  4   แห่ง  บุคลากร  จ านวน  28  คน 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แห่ง  (ขยายโอกาส)  บุคลากร  จ านวน  13  คน   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.  2  แห่ง  บุคลากร  จ านวน  8  คน 
- ศูนย์การเรียนชุมชน  1   แห่ง  บุคลากร  จ านวน  1  คน 
- การศาสนามีวัด/ส านักสงฆ์ในพ้ืนที่    จ านวน    13   แห่ง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนา

ร้อยละ    99 
 

 4.2 สาธารณสขุ 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง  บุคลากรด้านสาธารณสุข  จ านวน   5    คน  แยก

เป็น  นักวิชาการช านาญการ  1  คน  พยาบาลวิชาชีพ  1  คน    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
1  คน  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย   1   คน  พนักงานนวดแผนไทย  1  คน    

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)     จ านวน  121  คน    
- อัตราการมีส้วมราด  ใช้  ร้อยละ 100 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 4.4 ยาเสพตดิ 
 4.5 การสงัคมสงัเคราะห์ 
 
5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง่ 

- ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอ าเภอลาดยางแล้วทั้งหมด  3  สาย  ได้แก่  สายภูเวียง-กุดฉิม  ซึ่งเป็น                
   ถนนสี่ช่องทางวิ่ง   บริเวณบ้านถ้ าแข้ – บ้านห้วยทราย  ยาว  7  กิโลเมตร(ยกเว้นบริเวณตลาดภูเวียง 

- สายโคกไร่-หนองกลาง  ยาว  5.3  กิโลเมตร 
- สายดอนหัน-โคกสูง  บริเวณบ้านสงเปือย – บ้านหนองกลาง  ยาว  3  กิโลเมตร 
- ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน  คสล.  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  ยาว  27,473  เมตร 
- หินคลุกและถนนลูกรัง  จ านวน  10,025  เมตร 
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5.2 การไฟฟา้ 
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  และร้อยละ  95.90  ของครัวเรือน 
 
5.3 การประปา 
- มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน และร้อยละ  99.5  ของครัวเรือน 

 

5.4 โทรศัพท ์
 -   จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 920 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.10 ของจ านวนหลังคาเรือน 
5.5 ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนส่ง และวสัด ุครภุณัฑ์ 

 
6. ระบบเศรษฐกจิ 
 6.1 การเกษตร 
        -    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า เช่น ท านา เลี้ยง
โค สุกร เป็ด ไก่ อ้อย ข้าวโพด ร้อยละ 80 
 6.2 การประมง 
 6.3 การปศสุัตว ์
 6.4 การบรกิาร 
 6.5 การท่องเทีย่ว 
          -    วัดป่ากิตติญานุสรณ์ บ้านท่าเสี้ยว ม.2  
          -    ศาลเจ้าปู่จอมปากช่อง  อยู่ห่างจากอ าเภอภูเวียงประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา และ
ยังมีพ้ืนน้ าที่เป็นล าห้วย 1 สาย และชลประทานขนาดเล็ก 1 แห่ง ป่าไม้ต้นไม้สวยงาม 
 

 6.6 อุตสาหกรรม 

- ปั๊มน้ ามัน     3     แห่ง  (ม.2,6,8)     
- ร้านอาหาร   7     แห่ง  (หมู่ 1  จ านวน  2   แห่ง /หมู่ 2  จ านวน  2  แห่ง / หมู่  7  จ านวน  1  

แห่ง/ หมู่  5  จ านวน  1  แห่ง / หมู่ 11  จ านวน    1  แห่ง ) 
- ฟาร์มเลี้ยงหมู  1  แห่ง  (ม.6) 
-  บริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่  1  แห่ง  (ม.8)  
- โรงงานเย็บผ้า  1  แห่ง  (ม.5) 
-  รีสอร์ท   4  แห่ง  (ม. 1, 5, 6,8)         
- โรงน้ าแข็ง  1  แห่ง  (หมู่  6)  
- ร้านค้า  จ านวน  56  แห่ง   
- ร้านซ่อมรถ  จ านวน  14  แห่ง   
- โรงสี  จ านวน   17  แห่ง 
- โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  1  แห่ง 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
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 6.7 การพาณชิย์และกลุม่อาชีพ 
 -     มีกลุ่มสตรีพรมเช็ดเท้า บ้านอ่างศิลา 
 

 6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิน่ (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ่า้นหรือชมุชน 

-     ต าบลสงเปือย แยกออกมาจากต าบลนาชุมชน ปัจจุบันเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอภูเวียง ประกอบด้วย 11  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสงเปือย หมู่ 2 บ้านท่าเสี้ยว หมู่ 3 บ้านโนนตุ่น หมู่ 
4 บ้านหนองกลาง หมู่ 5 บ้านห้วยทราย หมู่ 6 บ้านอ่างศิลา หมู่ 7 บ้านโคกไร่ หมู่ 8 บ้านถ้ าแข้ หมู่ 9 บ้านโนน
พันชาติ หมู่ 10 บ้านธารทอง หมู่ 11 บ้านสงเปือย 

 7.2 ข้อมลูดา้นการเกษตร 
           -     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า  เช่น  
ท านา  เลี้ยงโค  สุกร  เป็ด ไก่  อ้อย  ข้าวโพด  ร้อยละ  70  รองลงมา  คือ  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  20  อาชีพ
ค้าขาย  และรับราชการ  ร้อยละ 10 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลติเฉลีย่          
(กก./ไร)่ 

ตน้ทนุการผลติ
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดย
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน .........44.....
ครัวเรือน 

.......626.....ไร ่

  700  กก./ไร ่ 1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่

นอกเขตชลประทาน    1,060  
ครัวเรือน 

   7,293  ไร ่

300 -800 กก./
ไร ่

1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน....ผัก............ ......9....ครัวเรือน 

.......16... ไร ่

300 -800 กก./
ไร ่

1,000 -2,500
บาท/ไร ่

2,000.-5,000
บาท/ไร ่
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ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน ผลผลติเฉลีย่          

(กก./ไร)่ 
ตน้ทนุการผลติ
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดย
เฉลีย่(บาท/ไร)่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย ......478....ครัวเรือน 

.... 4,260....ไร ่

 

.....10,000....
กก./ไร ่

......4,900....
บาท/ไร ่

......13,900...
บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด ......28......ครัวเรือน 

..........76...........ไร ่

.......1,000....
กก./ไร ่

.......4,000....
บาท/ไร ่

......8,000...
บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง ......112....ครัวเรือน 

......2,449..ไร ่

......4,500....
กก./ไร ่

......2,900...
บาท/ไร ่

......8,900....
บาท/ไร ่

  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

....................................... 

 

....................................... 

 

...................ครัวเรือน 

..............................ไร ่

...................ครัวเรือน 

..............................ไร ่

 

..................กก./ไร ่

 

..................กก./ไร ่

 

....................บาท/
ไร ่

 

.................บาท/ไร ่

 

....................บาท/
ไร ่

 

.................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

....................................... 

...................ครัวเรือน 

....................ไร ่

.................กก./ไร ่ .................บาท/ไร ่ ................บาท/ไร ่

 
 7.3 ข้อมลูดา้นแหลง่น้ าทางการเกษตร 

- ล าน้ า,ล าห้วย   3      สาย                          -    บึง,หนอง       11         แห่ง     
- อ่างเก็บน้ า     2     แห่ง                          -    ฝาย                6         แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น (สระน้ า)  13  แห่ง                  -   บ่อโยก            17       แห่ง  
- ประปาหมู่บ้าน    10  แห่ง 
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แหลง่น้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปรมิาณน้ าฝนทีใ่ชใ้นการท า
การเกษตร 

ปรมิาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลีย่ในปทีีผ่า่นมา 

(มลิลเิมตร) กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุ
เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ 

3.1)ปรมิาณน้ าฝน    

แหลง่น้ า 

ทางการเกษตร 

ล าดบั 

ความส าคญั 

ความเพยีงพอของน้ าเพือ่
การเกษตรตลอดทัง้ป ี

การเขา้ถงึแหลง่น้ าการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทัว่ถงึ ไมท่ัว่ถงึ 
รอ้ยละของ 

ครวัเรอืนทีเ่ขา้ถึงฯ 

3.2) แหลง่น้ าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า   /    

 2. ห้วย/ล าธาร   /    

 3. คลอง   /    

 4. หนองน้ า/บึง   /    

 5. น้ าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 

6.1)............................... 

6.2)............................... 

6.3)............................... 

      

3.3)แหลง่น้ าทีม่นษุยส์รา้งขึน้ 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลองชลประทาน       
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7.4 ข้อมลูดา้นแหลง่น้ ากนิ น้ าใช ้(หรือน้ าเพื่อการอปุโภค บรโิภค)       
แหล่งน้ า ไม่ม ี ม ี ทัว่ถงึหรือไม่ถัว่ถงึ 

เพยีงพอ ไมเ่พยีงพอ ทัว่ถงึ ไม่ทัว่ถงึ ร้อยละของ
ครวัเรอืนที่
เขา้ถงึฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   /    

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ   /    

4.3 ประปาหมู่บ้าน(ของ 
อปท.) 

  /    

4.4 ระบบประปา(การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 

    /  

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   /    

4.6 อ่ืนๆ ระบุ 

4.6.1)................................. 

4.6.2)................................. 

4.6.3)................................. 

      

 

8. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ พุทธศาสนาร้อยละ    99 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 9.1 น้ า 
 9.2 ป่าไม้ 
 9.3 ภูเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุ)  -  



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 
-บ้านโคกไร่ ม.7 

ล าดบั ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเช่ือม ม.7 (สายหนา้ร.ร.บา้นโคกไร่ 
ถึง บา้นอ่างศิลา) 

  100,0
00 

  ยท.5  
ขอ้74 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวนัตก
หมู่บา้น 

 62,000 
ใชง้บฯ 62 

   ยท.5  
ขอ้40 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสู่แหล่ง
การเกษตร สายบา้นนายหนั  ลาเอด็/สายบา้นนายสุพรมแสงคูณ 

  150,0
00 

  ยท.5  
ขอ้75 

4. โครงการบุกเบิกถนนสายหนา้บา้นนายบรรจง ศิริสาธรถึงบา้น
นายเกษมศรีสุพรรณ ม.7 

   100,0
00 

 ยท.5  
ขอ้73 

5. โครงการก่อสร้างโดมศาลาประชาคมหมู่บา้น    100,0
00 

 ยท.5  
ขอ้149 

6 โครงการวางท่อระบายน ้าสายบา้นนายยโส    200,0
00 

  ยท.5  
ขอ้110 

7 โครงการวางท่อระบายน ้าสายบา้นนายอ่อนสี ศรีกรมราช      ยท.5  
ขอ้111 

8 โครงการวางท่อระบายน ้าสายบา้นนายประดิษฐถึ์งบา้นนางละ
มยั วรรณราช 

     ยท.5  
ขอ้112 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบโคกหนองศาลา ม.7   250,0
00 

  ยท.5  
ขอ้72 

10. โครงการปรับปรุงผวิถนนคสล.เป็นผวิลาดยางแบบแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต สายรพ.สต.สงเปือย ม.7 

 188,000 
/ 

   ใชง้บ ฯ 
62(ยท.5  
ขอ้54) 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร(สายบา้นนายบุญชู 
ดอนมัน่) 

  200,0
00 

  ยท.5  
ขอ้135 

12 
 
 
 
 
 

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 6 จุด ไดแ้ก่  
1. สายสามแยกบา้นพอ่เคน ศรีกรมราช ถึงบา้นนายอ่อนศรี ศรีกรมราช 

2.สายส่ีแยกกลางบา้นบริเวณบา้นแม่ค  าปานถึงบา้นนายดุสิต 
3.ซอยบา้นนางประสิทธ์ิ ดอนพล ถึงบา้นนายหนูเกณฑ ์ ศรีกรมราช 
4.บริเวณหนา้บา้นแม่สวาส ถึงบา้นแม่เทว ีกุดเลา 
5.บริเวณหนา้วดัสันติการาม ถึงบา้นแม่อ านวย 
6.บริเวณหนา้บา้นพ่อสุเนตร ถึงบา้นพอ่มวล 

   
200,0
00 

   
ยท.5  
ขอ้ 137 



ล า 
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

13 โครงการติดตั้งกลอ้ง CCTV ภายในหมู่บา้น    100,0
00 

100,000 ยท.4  
ขอ้ 8 

14 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรภายในหมู่บา้น    100,0
00 

100,000 ยท.4  
ขอ้ 4 

15 โครงการขดุลอกสระน ้าวงัหินนอ้ย (คึกฤทธ์ิ)    300,0
00 

 ยท.3  
ขอ้ 11 

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา     300,000 ยท.2 
ขอ้ 9 

17 โครงการผลิตน ้าด่ืม ม.7   300,0
00 

  ยท.5 
ขอ้ 153 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร (สายบา้นนายสถิต  
ศิริมาตยถึ์งบา้นนายประดิษฐ์  ศิริมาตย)์ 

  200,0
00 

200,0
00 

 ยท.5 
ขอ้ 138 

19 โครงการขดุบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในหมู่บา้น   50,00
0 

50,00
0 

 ยท.5 
ขอ้ 21 

20 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน ้า สายบา้นสมยั ภาษีถึงบา้น
นายป้อม  เถาโต และสายบา้นนายยโส ปู่พนัธ์ถึงบา้นนาง
ประภาศ  นามบา้นคอ้ 

  2,200,
000 

2,200,
000 

2,200,000
. 

ยท.5 
ขอ้ 115 

21 โครงการจดังานประเพณีบุญเบิกบา้น (บุญเดือนเจด็) ม.1 3,0
00 

3,000 3,00
0 

3,00
0 

3,000 ยท.2 
ขอ้ 12 

22 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 7,0
00 

7,000 7,00
0 

7,00
0 

7,000 ยท.2 
ขอ้ 13 

23 โครงการฝึกทกัษะการตรวจมะเร็งเตา้นมตนเองในกลุ่มหญิงวยั
เจริญพนัธ์ุ 

7,0
00 

7,000 7,00
0 

7,00
0 

7,000 ยท.2 
ขอ้ 24 

24 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,0
00 

6,000 6,00
0 

600
0 

6000 ยท.2 
ขอ้ 35 
 

25 โครงการก่อสร้างซุม้ประตูทางเขา้บา้นโคกไร่ ม.7      200,
000 

  ล าดบัท่ี 1 
(ปี63) 

ยท.5 
ขอ้ 152 

26 โครงการวางท่อระบายน ้าสายหนา้บา้นนางบุผา-บา้นนายสถาน 
ทองทุม 

 

  200,
000 

  ยท.5 
ขอ้ 113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล า 
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

27 โครงการขดุลอกหนองฝายผือ     500,000 โครงการ
ประสาน
แผน อบจ. 

ยท.3 
ขอ้ 12 

28 โครงการขดุลอกฝายชลประทาน     300,000 ยท.3 
ขอ้ 13 

29 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรสายบา้นนาย
หิน-นายสุพรม 

     
200,000 

ยท.5 
ขอ้ 75 

30 โครงการวางท่อระบายน ้า เส้นหนา้บา้นนายองอาจถึงท่ีนายบุญ
ธรรม ทบัลา 

  250,0
00 

250,0
00 

 ยท.5 
ขอ้ 114 

31 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ม.7  200,000    ยท.5 
ขอ้ 157 



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 

-บ้านถ า้แข้ ม.8 

 
 
 

-2- 

ล า
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

1. โครงการวางท่อระบายน ้าจากถนน 2038 ถึงศาลา
ประชาคมทั้งสองฝ่ัง ม.8 

425,000 349,800 300,000   ล าดบัท่ี 1 

ยท.5ขอ้ 116 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร สายนา
นายปรีชา หงษก์ง ม.8 

  200,000   ยท.5ขอ้ 138 

3. โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้ฝายเจก๊    300,000  ยท.3 ขอ้ 14 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าโคก

สนามบิน 
  100,000   ยท.5ขอ้ 80 

5. โครงการไฟฟ้าส่องสวา่งทาง 4 ช่องทางจราจร 
หนา้โรงเรียนบา้นถ ้าแขถึ้งวดัสวา่งพฒันาราม 
บา้นถ ้าแข ้

 300,000 300,000 300,000  โครงการท่ี
ตอ้งประสาน
ใหห้น่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งมา
ด าเนินการ 

ยท.5ขอ้ 139 

6 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากสะพานม.8 
ถึงนานายขนุ วรสุด 

  260,000   ยท.5 ขอ้ 79 

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร 
จากนานายเกษม  ประลมเมืองถึงถนนสายบา้น
หนองกลาง – โคกไร่ 

200,000 200,000 200,000   ยท.5 ขอ้ 81 

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร 
สายถ ้าหมากหมอ้ 

100,000 100,000 100,000   ยท.5 ขอ้ 82 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากสะพานถึงสาม
แยกบา้นนายปรีชา หงส์กง 

 1,800,000 1,800,000 1,800,000  ยท.5 ขอ้ 13 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกบา้น
นายสังวาล  อกแฮ ถึงท่ีนานางหนู  ศิริมาตย ์

 1,540,000 1,540,000 1,540,000  ยท.5 ขอ้ 14 

11. โครงการกลุ่มอาชีพสานตะกร้าพลาสติก  30,000 30,000 30,000  ยท.1 ขอ้ 7 
12. โครงการซ่อมแซมระบบประปา  100,000 100,000   ยท.5 ขอ้ 99 



-บ้านถ า้แข้ ม.8 

 

ล า 
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมาย
เหตุ 

13. โครงการวางท่อระบายน ้าจากบา้นนางหนู  ศิริมาตยถึ์ง
บา้นนายเศษฐา  หมอกท ามา ทั้งสองฝ่ัง 

  234,000   ยท.5 
ขอ้ 117 

14 โครงการวางท่อระบายน ้าจากบา้นนายเกษม-บา้นนาย
สงกา ม.8 ทั้งสองฝ่ัง 

   514,000  ยท.5 
ขอ้ 118 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นนางนวลมณี ถึง
ถนนสาย 2038 

  250,000   ยท.5 
ขอ้ 41 

16. โครงการจดังานประเพณีบุญเบิกบา้น (บุญเดือนเจด็) ม.8 3,000 3,000 3,000 3,000  ยท.2
ขอ้ 13 

17 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 
ขอ้ 14 

18 โครงการฝึกทกัษะการตรวจมะเร็งเตา้นมตนเองในกลุ่ม
หญิงวยัเจริญพนัธ์ุ 

7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 
ขอ้ 25 

19 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 6,000 6000  ยท.2
ขอ้ 36 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย      ยท.5 
ขอ้ 161 

21 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งภายในหมู่บา้น      ยท.5 
ขอ้ 140 

22 โครงการปรับปรุงผวิจราจรบา้นธนาไทย ถึงบา้นนายบุญ
โฮม  

  1,000,
000 

  โครงการ
ประสาน
อบจ. 

ยท.5 
ขอ้ 77 

23 โครงการปรับปรุงผวิจราจรบา้นเดชา  จินดาถึงสะพาน
หมู่ท่ี 8 

  1,000,
0000 

  โครงการ
ประสาน
อบจ. 

ยท.5 
ขอ้ 78 

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน 2038 เช่ือมบา้น
โคกไมง้าม 

  1,000,
0000 

  โครงการ
ประสาน
อบจ. 

ยท.5 
ขอ้ 42 



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 

- บ้านโนนพนัชาติ ม.9 

 

ล า
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

1. โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้น   100,000   ยท.5 ขอ้ 100 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร สายทิศ

ตะวนัตกหมู่บา้น 
   200,000 200,000 ยท.5 ขอ้ 141 

3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บา้น สาย
ทิศใตข้องหมู่บา้น 

250,000 
(ใชง้บ61) 

 250,000   ล าดบัท่ี 1 

ยท.5 ขอ้ 45 

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร 
สายทิศตะวนัตกหมู่บา้น 

  150,000 150,000  ยท.5 ขอ้ 83 
 

5. โครงการวางท่อระบายน ้า สายกลางหมู่บา้น    300,000  ปี 64 
(ล าดบัท่ี 1) 

ยท.5 ขอ้ 120 
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบา้นโนนพนัชาติ-

โนนรัง 
   300,000 300,000 ยท.5 ขอ้ 15 

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
ม.9  (ระบุจุดด าเนินการ) 

   100,000  ยท.5 ขอ้ 57 

8 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น 

  50,000   ล าดบัท่ี 2 
(63) ยท.5 ขอ้ 
162 

9 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ขอ้ 15 
10 โครงการฝึกทกัษะการตรวจมะเร็งเตา้นมตนเองใน

กลุ่มหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ 
7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ขอ้ 26 

11 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 6,000 6000  ยท.2 ขอ้ 37 
12 โครงการจดังานประเพณีบุญเบิกบา้น (บุญเดือน

เจด็) ม.9 
3,000 3,000 3,000 3,000  ยท.2 ขอ้ 14 

13 โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตรสายทิศ
ใต-้โคกหนองโดน 

    
300,000 

 
300,000 

เพิ่ม 
ยท.5 ขอ้ 84 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งสายหนา้วดัป่าแสง
ธรรมวนาราม  

    
100,000 

 
 

เพิ่ม ยท.5 ขอ้ 
142 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบา้นนาง
วนัดี-ทองค า เช่ือมถนนลาดยางบา้นถ ้าแข ้

    
400,000 

 
400,000 

เพิ่มยท.5 ขอ้ 
45 



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 

-บ้านธารทอง  ม.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

1. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม   300,000   ยท.5 ขอ้ 150 
2. โครงการก่อสร้างซุม้ประตูทางเขา้หมู่บา้นธาร

ทองโครงเหล็ก 
  100,000   ยท.5 ขอ้ 151 

3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบา้นช.สมบติั
ถึงส่ีแยกบา้นนางบุญเฮือง วถีิ ม.10 

  200,000   ยท.5 ขอ้ 86 

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวดัป่าสีจ าปา    250,000  ยท.5 ขอ้46 
5. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บา้น   200,000   ยท.5 ขอ้ 57 
6 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบหมู่บา้น

ดา้นทิศเหนือ  
  200,000   ยท.5 ขอ้ 85 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสู่แหล่งการเกษตร 
สายถ ้าพระ ม.10 

   200,000  ยท.5 ขอ้ 16 

8 โครงการวางท่อระบายน ้าสายศาลากลางบา้นถึง
บา้นนายหนูพนั  ช่วยมี ม.10 

   200,000  ยท.5 ขอ้ 121 

9. โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บา้น     300,000 ยท.2 ขอ้ 10 
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้นยายขาน   200,000 200,000 200,000 ยท.5 ขอ้ 47 
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตรสายถ ้า

พระ 

   150,000 150,000 ยท.5 ขอ้ 143 

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบา้นนางแกน
และซอยบา้นนายเฮง  จิตรอ่อง ม.10 

  30,000   ยท.5 ขอ้ 88 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลงั ร.ร.พิชชา
ภรณ์ 

  300,000 300,000 300,000 ยท.5 ขอ้ 48 



-2- 
/บ้านธารทอง ม.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

บ้านธารทอง  ม.10       

14 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่บา้น   50,000 50,000 50,000 ยท.3ขอ้ 23 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งภายใน

หมู่บา้นม.10 (ระบุจุดด าเนินการ) 

  150,000 150,000 150,000 ยท.5 ขอ้ 143 

16 โครงการจดังานประเพณีบุญเบิกบา้น(บุญเดือน
เจด็) ม.10 

  3,000 3,000 3,000 ยท.2 ขอ้ 15 

17 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด   7,000 7,000 7,000 ยท.2 ขอ้ 16 

18 โครงการฝึกทกัษะการตรวจมะเร็งเตา้นมตนเอง
ในกลุ่มหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ 

  7,000 7,000 7,000 ยท.2 ขอ้ 27 

19 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ   6,000 6,000 6,000 ยท.2 ขอ้ 38 

        
        
        
        



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง  จังหวดัขอนแก่น 

-บ้านสงเปือย  ม.11 

 

 

 

ล า
ดับ 

ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 

1. โครงการหินคลุกสู่แหล่งเกษตรจากบา้นนายส าราญ 
พรมเมืองขวาไปวดัป่ากิตติญานุสรณ์ 

200,000 200,00
0 

   ล าดบัท่ี 1 (ปี61) 
ยท.5 ขอ้ 89 

2. โครงการท าฝายน ้าลน้หว้ยโกทา ม.11 บริเวณ
นานายโอกาส ปัตถาพงษถึ์งนานางจนัแดง 

    300,0
00 

ยท.3 ขอ้ 15 

3. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตรสาย
ส านกัสงฆเ์วสารีธรรม 

  100,000   ยท.5 ขอ้ 90 

4. โครงการถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากบา้น 
นางบุญเฮือง  วถีิถึงศาลาวฒันธรรมถ ้าจ  าปา 

  100,000   ล าดบัท่ี 1 (ปี63) 
ยท.5 ขอ้ 91 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บา้น
สายบา้นนางกนกวรรณ  ฮามสาร ถึงบา้นนายเล่ือน  
มาตุ่น/สายบา้นนางวงเดือน ถาค ามี/ สายหนา้บา้น
น.ส.ประภาพร ดวงศรี/สายหนา้บา้นนายลอ้ม บุตร
เวยีงพนัธ์ุ ม.11 

   200,000  ยท.5 ขอ้ 144 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร บา้นสง
เปือย ม.11 (สายบา้นสงเปือยถึงหนองหินและสาย
ส านกัสงฆเ์วสารีธรรม) 

   200,000  ยท.5 ขอ้ 145 

7 โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย  30,000 30,000 30,000  ยท.1 ขอ้ 9 
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนางวงเดือน 

ม.11  
  385,000   ยท.5 ขอ้ 49 

 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายอศัวนิ 

พวงทอง ม.11 
  330,000   ยท.5 ขอ้ 50 

 
10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า สายบา้นนาง

กนกวรรณ ฮามสาร 
     ล าดบั 2 (งบปี

63) 
ยท.5 ขอ้ 123 



- บ้านสงเปือย  ม.11 

 
 
 
 
 

  

ล าดับ ช่ือโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 
11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า จากบา้นผช.ประ

จกัรถึงถนนสายภูเวยีง – หนองแก 
 270,000    ยท.5 ขอ้ 

124 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นผช.ประจกัร

ถึงทางดา้นตะวนัตก 
 300,000 

(ใชง้บ62) 

   ยท.5 ขอ้ 
51 

13 โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าระบบประปา
หมู่บา้น 

   100,000  ยท.5 ขอ้ 
154 

14 โครงการซ่อมแซมฝายน ้าลน้จากบริเวณท่ีนางสม
จิตร มัง่สูงเนิน และฝายนางสมบุญ 

   400,000  ยท.3 ขอ้ 
16 

15 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล ม.11  50,000 50,000 50,000  ยท.3 ขอ้ 
24 

16 โครงการจดังานประเพณีบุญเบิกบา้น(บุญเดือน
เจด็) ม.11 

3,000 3,000 3,000 3,000  ยท.2 ขอ้ 
16 

17 โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ขอ้ 
17 

18 โครงการฝึกทกัษะการตรวจมะเร็งเตา้นมตนเอง
ในกลุ่มหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ 

7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ขอ้ 
28 

19 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 6,000 6,000  ยท.2 ขอ้ 
39 



(ส าเนา) 

 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย  อ าเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแกน่ 
............................................................... 

 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5  ตามขั้นตอนการจัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ตามข้อ 5 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ ๑/๒๕62  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
๒๕62 ไปแล้ว  นั้น 
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  องค์การบริหารส่วนต าบล
สงเปือย  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5  เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา และ
ใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

 

      (นายวีระยุทธ     บัวหนอง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 

 
 ปลัดอบต. ...................... 

ตรวจ.............................. 
ร่าง/พิมพ์....................... 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
 
๑.  ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน   

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑ การพัฒนาเศรษฐกิจใหม้ีความ
มั่นคงและมคีวามสามารถ
ทางการแข่งขัน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

อบต. 
สงเปือย 

การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร 
๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มี

คุณภาพ 
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

อบต. 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

อบต. 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 
ส านักงานปลัด
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
อบต. 

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

 
 

การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบตัิ 



แผนพัฒนาต าบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย อ าเภอภเูวียง  จังหวัดขอนแก่น       Page ๖๓ 
 

 
ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

6 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
อบต. 

อบต. 
สงเปือย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

รวม ๖ ยทุธศาสตร ์ 4 ดา้น 10 แผนงาน 3 ส างานนกั/
กอง 

 



ส่วนที่ 4 

 
 

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บ รรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  
 
 
 

ทั้งนี้...         

การตดิตามและประเมนิผล 

4.1 การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์  

4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  



   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ    
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ        
     1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                 
    1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) 
และ ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑม์าตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตวัชีว้ดั (Indicators) กรอบตวัแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ ว เสร็ จกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่ พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่ งผลต่อ
การติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ.... 

ระบบติดตามและ 
ประเมนิผลแผน 

ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมินผล 
 

เกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดั 
 

ระบบติดตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
   
 

 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
 

ท้องถิ่น... 

แบบรายงาน 

แบบประเมนิผลแผนฯ 

(Input) 

แบบที ่1 

การประเมนิการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ของ
องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน่ 

แบบตดิตามแผนฯ 

(Process) 

แบบที ่2 

แบบตดิตามและประเมนิผล
การด าเนนิงานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

แบบประเมนิผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที ่3/1 

แบบประเมนิการ
ด าเนนิงานตามแผนพฒันา

ท้องถิน่ 

แบบที ่3/2 

แบบประเมนิความพอใจตอ่ผล
การด าเนนิงานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคม/ทอ้งถิน่ ระบบการเมอืง ระบบวฒันธรรม 

ปจัจยัน าเขา้ 

-แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
-งบประมาณรายจา่ย 

-บคุลากร 

-ทรพัยากรอืน่ๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รพัยากร 
-การด าเนนิการตามแผน 

-การบรหิารแผน 
 

ผลผลติ 
-ความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชงิรปูธรรม 
 

ผลลพัธ ์
-ความส า เ ร็ จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  

ระบบตดิตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์/ เปา้หมาย 
-การเปลีย่นแปลงของทอ้งถิน่ในภาพรวม 

4.3 แบบสรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 



ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ 
ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับให้ได ้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
- ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต าบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  

4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า 
OTOP 

 
 
 
 

ด้าน... 



ด้าน แนวทางการพฒันาในอนาคต 
5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยว  
 

6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัต ิ
 

 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า 
การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ  ได้ติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่
ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
   

แนวทาง... 

2. ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 



 
 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 

(5) เป้าหมาย... 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพฒันา 
    ท้องถิน่ ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 



   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 
 
 
 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 
 
 

4. แนวทาง... 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ 
คะแนนที่

ได ้
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า                 ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

ประเด็น... 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ 
คะแนนที่

ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

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

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่ น ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 

ประเด็น... 



ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ 
คะแนนที่

ได ้
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง ขอ ง
ยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด                     ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 



 
 
 
 

   
    
    
 
 
 
 
 
 

6. แนวทาง... 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนนที่
ได ้

1 . ก า ร ส รุ ป
สถาน กา ร ณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติ ในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ก า ร น า
แ ผ น พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติ ในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ตถุ ปร ะสงค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามหลั กประสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แผนงาน
แ ล ะ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนา 

1) วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

ประเด็น... 

6. แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผล
โครงการเพือ่ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 



ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน

เตม็ 
คะแนนที่

ได ้
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 . 1  ค ว า ม
ชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อดคล้ อ ง กั บ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการ
มีความชัดเจน
น า ไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 
ป ี
5.5 เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชดัลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เป รียบเชิ ง เป รียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 

ประเด็น... 



ประเดน็การ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน

เตม็ 
คะแนนที่

ได ้
5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8  โครงกา ร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5 . 1 0  มี ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 . 1 1  มี ก า ร
ก าหนดตัวชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่ คาดว่ า จะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่  สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลท่ีคาด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 
สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 

7. การวัด... 



 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทัง้การอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 

- บา้นสงเปือย ม.1   

ล า
ดบั
ที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ม.1    100,000  ยท.5 ข้อ146 
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย

บ้านพ่อ ปถัมภ์ ทองก้านเหลือง ม.1 
 200,000    ยท.5 ข้อ 2 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง
บริเวณท่ีดินนายบุญเพ็ง ลาเอ็ด และ
ที่ดินนายบุญเถิง  ทาค าใจ 

    200,000 ยท.3 ข้อ 1 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายสมจิตร บุดดี ม.1 

  50,000   ล าดับที่1 (63) 
ยท.5 ข้อ 18 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางพจนีย์ ปัทถานา ม.1 

  50,000   ยท.5 ข้อ 19 

6 โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนาย
สมชาย ศรีหาเปี้ย 

 250,000    ได้รับงบฯ62 
ยท.5 ข้อ 20 

7 โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนาย
ประยูร  ขันธนามศรี  

  300,000   ยท.5 ข้อ 21 

8 โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนาง
อรทัย จักรวิเศษ ม.1 

  50,000   ยท.5 ข้อ 22 

9 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย
ยาง ม.1 

  900,000 900,000 900,000 โครงการเกิน
ศักยภาพ 
ยท.5 ข้อ 163 

10 โครงการขุดเจาะบาดาลภายในหมู่บ้าน 
ม.1 

  50,000 50,000  ยท.3 ข้อ 17 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าสายหน้า 
ร.ร.บ้านสงเปือย ม.1 

    270,000 ยท.5 ข้อ 101 

12 โครงการวางท่อระบายน้ าสายหน้า
บ้านพ่อวิบูลย์  ศรีนามถึงหน้าบ้านนาย
แหลม ค าเหนือ ม.1 

  320,000   ยท.5 ข้อ 102 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจาก
บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านห้วย
ทรายหมู่ที่ 5 

  300,000   ยท.5 ข้อ 58 

14 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้า
นมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 18 

15 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ยท.2 ข้อ 29 
16 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 7 
17 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 

ม.1 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ยท.2 ข้อ 7 



 

 
โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 
- บา้นสงเปือย ม.1   

 
  

 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล า
ดบั
ที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาย
เปีย ชัยชิด 

  200,000   ยท.5 ข้อ 23 

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
นายสมคิด  ส าราญทิศถึงอ่างเก็บน้ า
โสกรวก ม.1 

    150,000 ยท.5 ข้อ 24 

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
สงเปือย ม.1 เชื่อมวัดปุากิตติญาณ 

  500,000 500,000 500,000 ยท.5 ข้อ 3 



 
แบบเสนอโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 
บา้น...................................... หมูท่ี ่................. 

 

ล า
ดบั
ที ่

ชื่อโครงการ 
รายละเอยีดโครงการ/
ปริมาณ(พอสังเขป) 

2561 2562 2563 2564 2565 
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**ใหท้ าเครื่องหมายขดีถกูในช่องปีทีเ่ลอืก หรือใส่งบประมาณ กรณทีี่ทา่นสามารถประมาณการได้** 



 
โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 
 
-บ้านทา่เสี้ยว ม.2     

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการขยายแนวเขตไฟฟูาส่อง
สว่างสายจากศาลากลางบ้านถึงวัด
ปุากิตติญาณ ม.2 

  200,000   ยท.5 ข้อ 
126 

2 โครงการประปาหอถังสูง 
 

  200,000   ยท.5 ข้อ 94 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้าน
นางสุกัญญา ถึงบ้านแม่ประจบ 

  200,000   ยท.5 ข้อ 
105 

4 โครงการขุดลอกหน้าฝายล าห้วย
ยาง 

  300,000 300,000 300,000 ยท. 3 ข้อ 3 

5 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม   100,000   ยท.5 ข้อ 
147 

6 โครงการท าถนนลาดยางไปหนอง
หิน ระยะทาง 1 กม. 

  800,000 800,000 800,000 ประสานอบจ. 
ยท.5 ข้อ 4 

7 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ซอยบ้านพ่ออุดม โต้เพชร ม.2 

  100,000   ยท.5 ข้อ 
127 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
พ่อประมวล 

  14,500   ยท.5 ข้อ 59 

9 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
รอบ อบต.สงเปือย 

  200,000 200,000 200,000 ยท.5 ข้อ 60 

10 โครงการปรับปรุงศูนย์สินค้า otop    72,000  ยท.5 ข้อ 
148 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านพ่อคล้าย  ม.2 

 137,000    ยท.5 ข้อ 26 

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนางชวนพิศ ถึงบ้านนางล า
ดวล  พลศิริ ม.2 

     ยท.5 ข้อ 27 

 โครงการเจาะบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

  50,000 50,000  ยท.3 ข้อ 18 

13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
สายด้านทิศตะวันตก จากพ่อเอก 
เหลืองดี ถึงหน้าวัดบริบูรณ์ วรา
ราม ม.2 

  400,000 400,000  ยท.5 ข้อ 
104 

  
 

      



ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

15 โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม
เป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 

1,000,0
00 

1,000,00
0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

 ประสานอบจ. 
ยท.5 ข้อ 28 

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านนายพรศักดิ์   ขุนสะท้านไปถึง
หนองหิน (วนด้านซ้าย) 

1,000,0
00 

1,000,00
0 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ประสานอบจ. 
ยท.5 ข้อ 6 

17 โครงการก่อสร้างถนลาดยางสาย
รอบท่ีท าการอบต.สงเปือย ม.2 

3,928,0
00 

3,928,00
0 

3,928,0
00 

3,928,0
00 

 ประสานอบจ. 
ยท.5 ข้อ 5 

18 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ข้อ 8 
19 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็ง

เต้านมตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ 

7,000 7,000 6,000 6,000  ยท.2 ข้อ 19 

20 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 7,000 7,000  ยท.2 ข้อ 30 
21 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน

หกม.2 
3,000 3,000 3,000 3,000  ยท.2 ข้อ 7 

22 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านแม่
ประทุมวัน 

    
200,000 

 เพิม่ 
ยท.5 ข้อ 

103 
23 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
  30,000 30,000 30,000 ยท.1 ข้อ 4 

24 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า   30,000 30,000 30,000 เพิม่ 
ยท.1 ข้อ 5 

25 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

     
100,000 

เพิม่ 
ยท.5 ข้อ 

158 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 
-บา้นโนนตุน่ ม.3  

 

ล าดั
บที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สาย
ประปา) 

200,0
00 

    ล าดับที่ 1 (ปี 
61) ยท.5 ข้อ 
29 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่โปุงหมาก
หม้อ 

 250,00
0 

   ด าเนินการ งบฯ
62 

ยท.5 ข้อ 61 
3 โครงการขุดลอกชลประทานโปุงหมาก

หม้อ 
    300,0

00 
ยท.3 ข้อ 4 

4 โครงการติดต้ังเขตไฟฟูาส่องสว่างสาย
กลางหมู่บ้าน 

  200,000   ยท.5 ข้อ 
129 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูาสายสู่วัดปุาพุทธ
ผาเวียง 

  200,000   ล าดับที่ 2 (ปี 
63)ยท.5 ข้อ 

128 
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายกลาง

หมู่บ้าน  
   300,00

0 
 ล าดับที่ 1 (ปี 

64) 
ยท.5 ข้อ 7 

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า
,ทอเสื่อ ม.3 

30,000 30,000 30,000 30,000  ยท.1 ข้อ 6 

8 โครงการวางท่อ สายบ้านนางสิม –บ้าน
นายเล็ก ม.3 

150,00
0 

    ยท.5 ข้อ 
107 

9 โครงการวางท่อระบายน้ าสายกลาง
หมู่บ้าน ม.3 

  441,000   ล าดับที่ 1 (ปี 
63) ยท.5 ข้อ 
106 

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 2 บ่อ   50,000 50,000  ยท.3 ข้อ 19 
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานาง

ส ารอง  ศรีสุพรรณ ม.3 
   150,00

0 
150,0
00 

ยท.5 ข้อ 62 

12 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ม.3 3,000 3,000 3,000 3,000  ยท.2 ข้อ 8 
13 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000  ยท.2 ข้อ 9 
14 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม

ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
7,000 7,000 6,000 6,000  ยท.2 ข้อ 20 

15 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 7,000 7,000  ยท.2 ข้อ 31 
16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สู่วดัปุาพุทธผา

เวียง 
   250,00

0 
250,0
00 

ยท.5 ข้อ 30 
 

ล าดั ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ



บที ่
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน

โนนตุ่น ม.3 เชื่อมบ้านห้วยทราย ม.5 
  500,000 500,00

0 
500,0
00 

ประสานอบจ. 
ยท.5 ข้อ 9 

18 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน ม.3 

  100,000   ยท.2 ข้อ 
159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 



- บ้านหนองกลาง  ม.4 
ล าดบั  ชือ่โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการ คสล.ซอยบ้านนายทรงเวช กว้าง 4.00ม.
ยาวประมาณ 200 ม. 

  200,0
000 

   ล าดับ1 ปี 63 
ยท.5 ข้อ 33 

2 โครงการ คสล.ซอยบ้านนางค าจันทร์ หลินโนนแดง 
กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร 

 269,0
00 

   ด าเนินการ ใช้
งบฯ 62 
ยท.5 ข้อ 34 

3 โครงการ คสล. เชื่อมต่อจากบ้านนายค านวณ-นาย
สว่าง ผิวจราจร 4 เมตร ไหล่หินคลุก 50 ม. ยาว
ประมาณ 150 ม.  

200,0
00 

200,0
00 

   ยท.5  
ข้อ 32 

4 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 7 จุด ได้แก่ 1.ตรงบ้านนางพลอย พานิล 
2.ตรงบ้านนายสุวรรณ ภูถาดลาย 3.ตรงบ้านนาย
ค านวล  พลพิมพ์ 4.ตรงบ้านนางค าปอน ศิริ
ธรรมจักร 5.ตรงบ้านนายกุศล ศิริวิชัย 6.บริเวณ
บ้านนายณรงค์  กัณหา 7.บริเวณบ้านนายณรงค์ 
พรมเมืองขวา 

  240,0
00 

  ล าดับที่ 3   (ปี
63) 
ยท.5 ข้อ 
132 

5 โครงการวางท่อระบายน้ าสายบ้านนางค ามุข-วัด
โพธิ์กลาง (ระยะทางประมาณ 500 เมตร) พร้อม
ขยายไหล่ถนน กว้าง 1 เมตร 

  400,0
00 

  ล าดับที่ 2 
ปี63  
ยท.5 ข้อ 
107 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน     400,00
0 

เปลี่ยนจากหิน
คลุกเป็นคสล. 
ยท.5 ข้อ 35 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง ม.4    300,0
000 

 ล าดับที2่(ปี64) 
ยท.3 ข้อ 5 

8 โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน / / / /  ยท.4.3ข้อ 4 
9 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง ม.4  1.สายบ้าน

นางบุญเรือง ภูกาดลาย 2.สายบ้านนางใบ ศิริชัย 
3.สายบ้านนายกุศล ศิริวิชัย 4.สายบ้านนาย
ค านวน พลพิมพ์ 5.บ้านนายประยูร ดอนสิงห์ 6.
บ้านนายสถาน ศิริธรรมจักร 7. บ้านนายประกาย
เพชร ศรจันทรพฤษ์ 8. บ้านนายวิญญู ลาผา 

  200,0
00 

  ยท.5 ข้อ 
130 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางค าจันทร์ 
ภูเขียวข า (ยาวประมาณ 80 ม.) 

43,00
0 

43,00
0 

   ล าดับที่ 1   (ปี
61) ยท.5 ข้อ 
64 

11 โครงการลดอุบัติเหตุจราจรภายในหมู่บ้าน ม.4     50,000 ยท.4 ข้อ 6 
12 โครงการขยายไหล่ทางคสล.สายกลางบ้าน (ข้างละ 

1 เมตร) 
 

 507,0
00 

   ล าดับที่ 2 
  (ปี62)  
ยท.5 ข้อ 92 

ล าดบั  ชือ่โครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ
13 โครงการขยายเขตไฟฟูาซอยบ้านนายหนูการ อินท    200,0  ยท.5 ข้อ 



มาตย์ และซอยบ้านนางพลอย พานิล 00 132 
14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร

สายอบต.สงเปือย ถึงโคกหนองแดง 
  541,0

00 
  ยท.5 ข้อ 64 

15 โครงการก่อสร้างถนนรอบแนวเขตปุาชุมชนโคก
ใหญ่ พ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ ระยะทางประมาณ 2 
กม. 

    300,00
0 

ยท.5 ข้อ 65 

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตรสาย
ด าหญ้าไซร ถึงวัดปุาพุทธผาเวียง ถนนกว้าง 6 ม.
ยาว 600 ม. 

    300,00
0 

ยท.5 ข้อ 66 

17 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 32 
18 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.4 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ยท.2 ข้อ 9 
19 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 10 
20 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองใน

กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 ยท.2 ข้อ 21 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 



-บา้นหว้ยทราย  ม.5 
 

ล าดั
บ 

บา้นหว้ยทราย  ม.5/ ชือ่โครงการ 256
1 

2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างแก้มลิง     300,00
0 

ยท.3 ข้อ 8 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายวัดถ้ าพระ
สถิตย์ 

 161,000  200,00
0 

 ด าเนินการใช้งบฯ
62 
ยท.5 ข้อ 36 

3 โครงการก่อสร้างหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร 
สายวัดถ้ าพระสถิตย์ ม.5 

  200,000 200,00
0 

 ยท.5 ข้อ 67 

4 โครงการก่อสร้างหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร
สายห้วยทรายรีสอร์ทถึงวัดมิ่งเมือง ม.5 

  200,000 200,00
0 

 ยท.5 ข้อ 68 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยทราย      300,00
0 

ยท.3 ข้อ 7 

6 โครงการขุดลอกล าห้วยทราย     300,00
0 

ยท.3 ข้อ 6 

7 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนสาย 2038 
ถึงบ้านห้วยทราย (ต่อจุดเดิม) 

  280,000   ล าดับที่ 1   (ปี
63) 
ยท.5 ข้อ 108 

8 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน 
ม.5 

  50,000   ล าดับที่ 2   (ปี
63)  ยท.5 ข้อ 
160 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาสู่แหล่งการเกษตร 
สายวัดถ้ าพระสถิตย์ 

   250,00
0 

250,00
0 

ยท.5 ข้อ 134 

10 โครงการเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร   100,000 100,00
0 

 ยท.3 ข้อ 20 

11 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ม.5 3,00
0 

3,000 3,000 3,000  ยท.2 ข้อ 10 

12 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,00
0 

7,000 7,000 7,000 11 ยท.2 ข้อ 11 

13 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม
ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

7,00
0 

7,000 6,000 6,000  ยท.2 ข้อ 22 

14 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,00
0 

6,000 7,000 7,000  ยท.2 ข้อ 33 

15 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างเส้นรอบหมู่บ้าน
บ้านห้วยทราย 

  150,000 150,00
0 

150,00
0 

ยท.5 ข้อ 133 

16 โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เป็นแอสฟัส
ติกสายรอบหมู่บ้าน ม.5 

  50,000 50,000  เพ่ิม 
ยท.5 ข้อ 52 

 
 

โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 



องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 
-บา้นอา่งศลิา  ม.6 

ล า 
ดบั
ที ่

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อ
สุภีร์ (ซอยบ้านฝรั่ง)  

  137,00
0 

  ล าดับที1่ (ปี63) 
ยท.5 ข้อ 38 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสายนา
นางผัด ม.6 

  200,00
0 

  ล าดับที2่ (ปี63) 
134 

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า สายบ้าน
นายสีถึงบ้านนางค า ค าอกแฮ และสาย
บ้านนายจ่อยถึงบ้านนางมาลา ม.6 

 131,000    ด าเนินการใช้งบฯ 
62 

ยท.5 ข้อ 
109 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่ง
การเกษตรสายตลาดนัดโคกระบือ  

   200,000  ยท.5 ข้อ 69 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน 

  300,00
0 

300,000  ยท.5 ข้อ 37 

6 โครงการก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย 
ประจ าหมู่บ้าน ม.6 

    300,000 ยท.2 ข้อ 8 

7 โครงการขุดลอกหนองน้ า หนองอ่างศิลา   300,00
0 

  ยท.3 ข้อ 10 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง     300,000 ยท.3 ข้อ 9 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง

อ่างถึงบ้านนางติม  
  48,000 48,000  ยท.5 ข้อ 39 

10 โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟูา
แสงอาทิตย์สู่แหล่งการเกษตร 

   100,000  ยท.5 ข้อ 
155 

11 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
(บางจุด) 

  200,00
0 

  ยท.5 ข้อ 53 

12 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน 

    300,000 ยท.5 ข้อ 96 

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สู่แหล่ง
การเกษตรสายข้างร้านแก่นศิลป์ 

  59,000 59,000  ยท.5 ข้อ 70 

14 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
อ่างศิลา-โคกไม้งาม  

  6,426,
000 

6,426,0
00 

6,426,00
0 

 (โครงการ
ส าหรับประสาน
งบฯ อบจ.ขก.) 
ยท.5 ข้อ 11 
 

ล า 
ดบั

ชื่อโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 หมายเหต ุ



ที ่
15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านอ่าง

ศิลา ม.6 เชื่อมถึงบ้านโนนพันชาติ 
  3,140,

000 
3,140,0

00 
3,140,00

0 

(โครงการ
ประสานงบฯ 

อบจ.ขก.) 
ยท.5 ข้อ 12 

16 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 12 
17 โครงการฝึกทักษะการตรวจมะเร็งเต้านม

ตนเองในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 ยท.2 ข้อ 23 

18 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 ยท.2 ข้อ 34 
19 โครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษา 

ม.6 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ยท.2 ข้อ 11 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สู่แหล่ง
การเกษตรสายนานางผัด 

    200,000 เพิ่ม 
ยท.5 ข้อ 71 

21 อุดหนุนโครงการกลุ่มอาชีพพวงกุญแจ
ด้วยไหมพรมและทอพรมเช็ดเท้า ม.6 

  30,000 30,000 30,000 ยท.1 ข้อ 8 
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