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หน้าท่ี 1 
 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 : 

ส่วนที่ 1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของตำบลบ้านกลาง 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต  เนื้อที่ 
  ตำบลบ้านกลาง  ต้ังอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอเมืองนครพนม อยู่
ห่างจากอำเภอเมืองนครพนม ระยะทาง 28 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ  จดตำบลดงขวาง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
      ทิศใต้   จดตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
      ทิศตะวันออก จดฝั่งลำน้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      ทิศตะวันตก จดตำบลคำเตย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
 
 

เนื้อที ่ตำบลบ้านกลาง มีเนื้อที่  23.69 ตารางกิโลเมตร (14,806ไร่) แบ่งเป็น 
- ป่าสาธารณะ  244     ไร่ 
- แหล่งน้ำสาธารณะ 794    ไร่ 
- ที่อยู่อาศัย   2,998   ไร่ 
- พ้ืนที่ทำการเกษตร 10,665  ไร่ 
- ที่ดินส่วนราชการ 10    ไร่  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านกลางเป็นที่ดอนและมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วน  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ -ปลายเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีอากาศ 

ร้อนอบอ้าว โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 -35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
เฉลี่ย 37 -40 องศาเซลเซียส 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม–กลางเดือนกันยายน ของทุกปี ฝนจะตกชุกมาก  
ในบางปีเกิดอุทกภัยและวาตภัย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,279.7 มิลลิเมตร/ปี 

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม -มกราคม ของทุกปี อากาศทั่วไปจะหนาวเย็น  
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 -14 องศาเซลเซียส 
 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ด้านทิศตะวันตกติดริมแม่น้ำโขงมีลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชผักต่างๆ ด้านทิศตะวันตก ลักษณะดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็น
ดินเหนียว พื้นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ที่ดอนใช้ปลูกยางพารา 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 



หน้าท่ี 2 
 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 : 

  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
• ลำห้วย   จำนวน 2 แห่ง 
• สระ   จำนวน 20 แห่ง 
• หนอง   จำนวน 16 แห่ง 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
• อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 1 แห่ง 
• ฝาย   จำนวน 2 แห่ง 
• บ่อบาดาล  จำนวน 13 แห่ง 
• บ่อน้ำตื้น  จำนวน 67 แห่ง 
สถานีสูบน้ำทางการเกษตร 4 สถานี 
• สถานีที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ให้บริการหมู่ที่ 3,4,13 
• สถานีที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,9,12 
• สถานีที่ 3 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 5 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,8 
• สถานีที่ 4 ตั้งอยู่ที่บ้านหนาด หมู่ที่ 1 ให้บริการหมู่ที่ 1,2,11 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
• เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ผลัดใบ ทำให้ฤดูแล้งสามารถสังเกตเห็นป่า

ไม้ชนิดนี้ได้ง่าย พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้สัก ฯลฯ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตำบลบ้านกลาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่ ประกอบด้วย 

   หมู่ที่ 1 บ้านหนาด  หมู่ที่ 2  บ้านหนาด  หมู่ที่ 3 บ้านกลาง  
   หมู่ที่ 4   บ้านกลาง         หมู่ที่ 5   บ้านดงติ้ว  หมู่ที่ 6  บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 7   บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 8   บ้านดงยอ  หมู่ที่ 9  บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 10   บ้านกลาง  หมู่ที่ 11   บ้านหนาด  หมู่ที่ 12 บ้านดงติ้ว 
   หมู่ที่ 13   บ้านกลาง 
 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง แบ่งเขตการเลือกตั้ง

ออกเป็น 13 เขต ตามจำนวนของหมู่บ้าน มีจำนวนสมาชิกสภาหมู่ละ 2 คน รวมทั้ง 26 คน 
3. ประชากร 

3.1 จำนวนประชากร / ครัวเรือน 
ตำบลบ้านกลางมีประชากรทั้งสิ้น  8,566 คน แยกเป็นชาย 4,297 คน   หญิง 4,269 คน   

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,279 ครัวเรือน 
 
 
 
 



หน้าท่ี 3 
 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 : 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือน  / ประชากร 

หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน (หลัง) 
จำนวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1.  176 331 353 684  
2.  267 489 491 980  
3.  152 257 280 537  
4.  160 290 302 592  
5.  208 373 347 720  
6.  164 331 324 655  
7.  194 364 339 703  
8.  108 161 166 327  
9.  155 333 355 688  
10.  252 432 412 844  
11.  126 274 249 523  
12.  166 390 370 760  
13.  151 272 281 553  
รวม 2,279 4,297 4,269 8,566  

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน 2561) 
4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
• ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์    จำนวน    4   แห่ง 
• โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน 4 แห่ง 
• โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน 1 แห่ง 
• โรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 
• ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   จำนวน 13 แห่ง 

4.2 บริการสาธารณสุข 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 2 แห่ง 
• สถานพยาบาลเอกชน                  จำนวน 1 แห่ง 
• ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 จำนวน 1 แห่ง 
• อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ        ร้อยละ  100 

4.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
• วัด        จำนวน 6 แห่ง 
• ที่พักสงฆ์       จำนวน 3 แห่ง 
• โบราณสถาน(วัดแก่งเมือง)    จำนวน 1 แห่ง 

4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง    จำนวน 1 แห่ง 



หน้าท่ี 4 
 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 : 

• ศูนย์ อปพร./กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.บ้านกลาง  จำนวน 1 แห่ง 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคม 
• ถนนสายหลัก  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212  
• ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต  
• ถนนที่ใช้สัญจรไปไร่นา หรือแหล่งทำการเกษตรอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

5.2 การไฟฟ้า 
• มีไฟฟ้าบริการใช้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
• มีการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 5.3 การประปา 
• มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,4,5,6,7,10,11ให้บริการ หมู่ที่ 1,2,11/ 

3,4,10,13/ 7/5,6,9,12) 
5.4 โทรศัพท์ 

• โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน  13  แห่ง 
• เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ AIS,DTAC, TRUE  รวม 3 แห่ง 

5.5 ทำการไปรษณีย์ 
• ที่ทำการไปรษณีย์    จำนวน 1 แห่ง 
• บริการขนส่งเอกชน    จำนวน 1 แห่ง 
• บริการชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพอ่ืนเล็กน้อย เช่น 

ค้าขาย รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
6.2 การประมง 
• มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำโขง หนอง บึง) 

6.3 การปศุสัตว์ 
• มีการเลี้ยงไก่ไข่ ของกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค กระบือ 

6.4 การบริการ 
• รีสอร์ท     จำนวน   1   แห่ง 
• อู่ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์  จำนวน 7 แห่ง 
• ร้านบริการอินเตอร์เน็ต  จำนวน 1 แห่ง 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
• โรงงานผลิตน้ำดื่ม   จำนวน 1 แห่ง 
• ร้านค้าอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง 
• ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง   จำนวน 2 แห่ง 
• ร้านค้าอุปกรณ์การกีฬา  จำนวน  1 แห่ง 
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• ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์   จำนวน 1 แห่ง 
• ร้านขายของชำ    จำนวน 52 แห่ง 
• ร้านขายอาหาร    จำนวน 12  แห่ง 
• ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค  จำนวน 3 แห่ง 
• ปั๊มน้ำมัน          จำนวน 1 แห่ง 
• ปั๊มน้ำมันแบบหลอด   จำนวน 10 แห่ง 
• โรงสีข้าวขนาดเล็ก   จำนวน 5 แห่ง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

• ตำบลบ้านกลาง แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็น
หลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
• ทำนา  จำนวน 1,138  ครัวเรือน  พื้นที่  8,518  ไร่ 
• ทำสวน (ยางพารา,ละมุดพริก,หอมแบ่ง จำนวน 300  ครัวเรือน  พื้นที่ 1,597 ไร่ 
• ทำไร่ (ข้าวโพด,ถั่วเขียว,กะหล่ำปี)  จำนวน 43  ครัวเรือน  พื้นที่  35  ไร่ 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ลำห้วย   จำนวน 2 แห่ง 
• สระ   จำนวน 20 แห่ง 
• หนอง   จำนวน 16 แห่ง 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
• อ่างเก็บน้ำ  จำนวน 1 แห่ง 
• ฝาย    จำนวน 2 แห่ง 
สถานีสูบน้ำทางการเกษตร 4 สถานี 
• สถานีที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ให้บริการหมู่ที่ 3,4,13 
• สถานีที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 6 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,9,12 
• สถานีที่ 3 ตั้งอยู่ที่บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 5 ให้บริการหมู่ที่ 5,6,8 
• สถานีที่ 4 ตั้งอยู่ที่บ้านหนาด หมู่ที่ 1 ให้บริการหมู่ที่ 1,2,11 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค) 
• มีระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2,4,5,6,7,10,11ให้บริการ หมู่ที่ 1,2,11/ 

3,4,10,13/ 7/5,6,9,12) 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
• ประชาชนในพื้นท่ีตำบลบ้านกลาง นับถือศาสนาพุทธ 100 % 

 8.2 งานประเพณีและงานประจำปี 
• ประชาชนนิยมจัดงานตามประเพณีในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา และประเพณีไทย 
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 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
• การฟ้อนรำประจำถิ่น ภาษาถ่ิน(ภาษาพูด) ประกอบด้วย ภาษาภูไท และภาษาญ้อ 

 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
• ได้แก่ ไข่ไก่ และละมุด 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 9.1 น้ำ  แม่น้ำโขง ลำน้ำสาขา  และแหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วย หนอง บึง) 
 9.2 ป่าไม้  พ้ืนป่าสาธารณะบ้านดงยอ  ป่าสาธารณะบ้านหนาด(ดอนปู่ตา) ป่าสาธารณะบ้านกลาง(ดอนปู่ตา) 

9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
• พ้ืนที่ของป่าไม้ธรรมชาติเหลือน้อยลง เนื่องจากถูกบุกรุกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำการ

การเกษตร ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำโขง ถือเป็นแม่น้ำสายหลักในการใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และการประมง  

10.   ข้อมูลอื่น ๆ 
10.1   มวลชนจัดตั้ง 

• ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น   จำนวน 600 คน 
• กลุ่มแม่บ้าน      จำนวน 120 คน 
• อสม.      จำนวน 60 คน 
• อปพร.  3  รุ่น    จำนวน 205 คน 

 10.2   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 
• จำนวนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 คน 

1. นายก        จำนวน 1 คน 
2. รองนายก       จำนวน 2 คน 
3. เลขานุการนายก      จำนวน 1 คน 

• จำนวนบุคลากร (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)  จำนวน 52 คน 
1. ตำแหน่งปลัด อบต.      จำนวน 1 คน 
2. ตำแหน่งรองปลัด อบต.     จำนวน 1 คน 
3. ตำแหน่งในสำนักงานปลัด          จำนวน 6     คน 
4. ตำแหน่งในกองคลัง         จำนวน 4 คน 
5. ตำแหน่งในกองช่าง                จำนวน 2 คน 
6. ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จำนวน    7     คน 
7. ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม         จำนวน    1     คน 
8. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ     จำนวน 1 คน 
9. ตำแหน่งพนักงานจ้าง             จำนวน 29 คน 

• จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน 26 คน 
  ประกอบด้วย   

- ประธานสภา       จำนวน 1 คน 
- รองประธานสภา       จำนวน 1 คน 
- สมาชิกสภา       จำนวน 24 คน 
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แผนที่ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  
 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง   
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไมต่่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  การเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  องค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว  ได้อย่าง
อบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 “เกษตรกรรมการนำการพัฒนา  เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว  สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้” 
เป้าประสงค์รวม  “ เกษตรก้าวหน้า  การค้าม่ังคั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  ด้าน  ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเชื่อมโยงท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการค้า  ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
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3) แผนพัฒนาจังหวดันครพนม 
วิสัยทัศน์  : “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” 
เป้าประสงค์รวม  : เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ   5   ด้าน 
1.ด้านเศรษฐกิจ  :  ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” สร้างความ

เจริญเติบโตให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลักควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ ในด้านที่
จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนา
เกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชากรมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจนภายในปี 2020 โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2.ด้านสังคม  : ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มี
โอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคง  
     3.ด้านสิ่งแวดล้อม  :  มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอานุภาพลุ่มน้ำโขง” ด้วยการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     4.ด้านการบริหารจัดการ :  มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบได้โดยภาคประชาชน 
     5.ด้านความมั่นคง  : ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง และ
ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
1. การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
2. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
3. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
8. การรักษาความมั่นคงชายแดน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดันครพนม 
วิสัยทัศน์     “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  

1. ส่งเสรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา  

  ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี  
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5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าการเกษตร  
6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม  
7. อนุรักษ์และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก และ
ปลอดภัย  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน  
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  6 ด้าน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและคนด้อยโอกาส 

2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ 
8. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  
   การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ 
   ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยว 
4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
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6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม  
   กลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ำเพ่ือการเกษตร และเพียงพอต่อการ  
   อุปโภคบริโภค 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ  
   ขยายพ้ืนที่ชลประทาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด  การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร  
   และวิสาหกิจชุมชน 
4. พัฒนาสินค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
8. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  การตลาด การค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบ  
   ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา 
1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมมาภิบาล 
    ในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วน  
   ร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดหารือเพ่ือจัดทำแผนพัฒนากับภาค 
   ส่วนต่างๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานเพื่อเพิ่ม  
   ประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนรวมทั้งเพ่ือ 
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    สนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร  
    จัดการและการติดตามประเมินผล 

6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น   
   พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics) 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
3. ส่งเสริมการติดตั้งไปสัญญาณจราจร  ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า  
   ประปาอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ 
   การแพทย์ฉุกเฉิน 
7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน 
8. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
2.1 วิสัยทัศน์ “ตำบลน่าอยู่  การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนสุขภาพดี”  
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง 
3. มีทรัพยากรน้ำใช้ทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นลดผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง 
4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
5. หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.4 ตัวชี้วัด 
- จากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ 

รางระบายน้ำ สะพาน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร แหล่งน้ำทางการเกษตร 

รวมทั้งส่งเสริมอาชีพชุมชน           
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบประปา 

การขยายเขตไฟฟ้าบริการและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพ้ืนที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน  การรักษาป่าชุมชนและการปลูกป่า
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสาธารณะ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร การพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และการบริหารจัดการ
ภายในท้องถิ่นและชุมชน  รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชน       

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พัฒนาจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคมนาคม 
   กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน   
      กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่อระบายน้ำ สะพาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
    กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร           
    กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม             
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณูปโภค 
   กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  การไฟฟ้า 
              กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  การประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพชุมชน             
              กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร 
    กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กร 
   กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  การบริหารจัดการภายในท้องถิ่นและชุมชน           

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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    กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
   กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์การพัฒนาที่ 1  พัฒนาจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล     

            กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ด้วยตำบลบ้านกลางมีดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติพอเพียง ประชาชนมีความขยัน อดทน มีการประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น 
ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช ผัก ละมุด พริก หอมแบ่ง และพืชผักต่างๆ ตลอดทั้งปี รวมทั้งมีการเลี้ยงไก่ไข่เป็นจำนวนมาก มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ หากได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ เงินทุน
และการตลาด จะทำให้ตำบลบ้านกลางมีการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  ตลอดจนความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง ทั้งจากภาคประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
คือ “ เป็นตำบลที่น่าอยู่เศรษฐกิจมั่นคงประชาชนม่ังคั่ง” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม  โดยองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  โดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในภาพรวมคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการศึกษาและ
สวัสดิการสังคม  ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  และด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง(Strength) 

จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไป
กำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
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(2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร 
โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

O1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ 
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

T1 การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
เฉพาะด้าน 

O2  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
กำหนดให้ นายก อบต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
สี่ปี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 

T2 การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ทำให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง  

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
O3 เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

T3 มีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากทำให้การ
ดำเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

O4 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น แหล่งน้ำที่สมบูรณ์มี
ความหลากหลายเพยีงพอต่อความต้องการบริโภค-อุปโภค
ของประชาชน และเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด 

T4 ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ใน
การให้บริการประชาชนแบบ one stop service 

O5 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าชุมชน
และพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 

T5 การเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ระบบเครือญาติ  
ทำให้ได้ตัวแทนที่เข้ามาบริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถ 

O6 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึง
ระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา 

T6 การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการ
ตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน้อย 
 

O7 มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  

T7 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น 

O8 มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความ
สามัคคีร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
 

T6 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง 
งบประมาณรายได้มีจำนวนน้อย แต่ความต้องการของ
ประชาชนมีมากทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ครอบคลุม 
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(3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

S1 เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

W1 การมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้
เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 

S2  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติ
หน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

W2 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ  

S3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

W 3 บริการหารงานบุคคลเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร 
ทำให้ได้คนไม่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของ
องค์กร เป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบต่างตอบแทน 

S4 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาได้
ภายใต้กรอบกฎหมาย 

W 4 การดำเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนมากทำให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด 

S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมใช้งานทำให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

W5 ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่น
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยงต่อ
การตัดสินใจผิดพลาด 

S6 ระบบการทำงานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงาน
เพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการทำงานของ
แต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจำทุกเดือน 

 

S7 มีการทำงานโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลร่วมกัน
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- การแก้ไขกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
AEC หรือ ASEAN Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภา ษี
นำเข้า 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ 
1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 
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2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  

การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC 
Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือ
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นจะต้องปรับตัว ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

1) การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ 
2) การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืนๆ ใน

อาเซียน 
3) การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพื้นท่ี เช่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน หรือ

จังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติอาจจําเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์หรือในบางพ้ืนที่อาจต้องมีการตั้งสํานักหรือ
กองใหม่ๆ ขึ้นตามความจําเป็น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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ส่วนที่ 3  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านคมนาคม 
 

-เศรษฐกิจ 
-บริการสังคม
และชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

เศรษฐกิจ -แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการพาณิชย์ 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

3 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 

บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 

4 การพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด อบจ. 

5 การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด  

6 การพัฒนาด้านสวัสดิภาพ
และส่งเสริมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชน
และสังคม 
-การดำเนินงาน
อ่ืน 

-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสังเคราะห์ 
-แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
กอง
สวัสดิการฯ 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 
พมจ. 

7 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด 
กอง
การศึกษาฯ 

กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37         9,000,000       36         8,750,000        22        5,300,000        95         23,050,000         
  -แผนงานเคหะและชุมชน -         -           -         -            -        -                -        -                 -       -                -        -                    

รวม          -               -            -               -           37       9,000,000         36        8,750,000         22       5,300,000 95         23,050,000        

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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  -แผนงานการเกษตร 6           850,000         5          600,000          6          750,000          17         2,200,000           
  -แผนงานการพาณิชย์ -         -           -         -            -        -                -        -                 -        -                    

รวม          -               -            -               -             6         850,000           5          600,000          6          750,000 17         2,200,000         
3.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
  -แผนงานเคหะและชุมชน 18         2,900,000       19         3,250,000        8          1,500,000        45         7,650,000           

รวม          -               -            -               -           18       2,900,000         19        3,250,000          8       1,500,000 45         7,650,000         
4.การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
และส่ิงแวดล้อม
  -แผนงานสาธารณสุข 11         1,510,000       11         1,510,000        8          1,410,000        30         4,430,000           

รวม -        -          -        -           11        1,510,000      11        1,510,000                8       1,410,000 30         4,430,000         
5.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19         4,420,000       14         3,020,000        14        2,840,000        47         10,280,000         

รวม -        -          -        -           19        4,420,000      14        3,020,000               14       2,840,000 47         10,280,000        
6.การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  -แผนงานรักษาความสงบภายใน -        -                -        -                 -        -                    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)

ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 :
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6           1,380,000       6          1,380,000        6          1,380,000        18         4,140,000           
  -แผนงานสังคมสังเคราะห์ 3           210,000         3          210,000          3          210,000          9          630,000             
  -แผนงานงบกลาง 3           9,280,000 3          9,280,000 3          9,280,000 9          27,840,000         
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รวม -        -          -        -           12        10,870,000    12        10,870,000             12      10,870,000 36         32,610,000        
7.การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  -แผนงานการศึกษา 18         8,315,000       12         9,230,000        8          6,380,000        38         23,925,000         
  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

14         1,670,000       11         1,390,000        9          1,140,000        34         4,200,000           

รวม -        -          -        -           32        9,985,000      23        10,620,000     17        7,520,000      72         28,125,000        
รวมท้ังส้ิน -        -          -        -           135       39,535,000    120      38,620,000     87        30,190,000     342      108,345,000      

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 :
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนาดหมู่ 1 เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่เส้น

ริมห้วยบังฮวก
200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก

 รวดเร็ว ปลอดภัย
กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ 1 เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร ถมคลองส่งน้้าพร้อมวางท่อ
เพ่ือท้าถนน คสล.

300,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
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3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ 1 เพ่ือให้การสัญจรสะดวก
 ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางวัด
ป่ามหาวันด้านทิศเหนือ

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาดหมู่ 2 เพ่ือให้การสัญจรสะดวก
 ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นจากบ้าน
นายเสน่ห์  ไพโรจน์ ถึงดอนปู่

200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนาด หมู่ 2 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นรอบ 
ดอนปู่ตาไปทางทิศตะวันออก

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนาด หมู่ 2 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ขยายไหล่ทางถนนคสล.เส้น
จากดอนปู่ตา ไปตลาดจุดผ่อน

200,000 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนน
ชยางกูรถึงหนองประมง 

200,000 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นคลองส่ง
น้้า 1 ถึงเส้นคลองส่งน้้า 2 
ระยะทางยาว 800 เมตร กว้าง

200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง หน้าที่ 27

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
ดอนปู่ตาไปทางทิศตะวันออก

200,000 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 เมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณ

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่4 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นพ้ืนท่ี
การเกษตร

150,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่ 5 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นจาก
บ้านนายเปล่ียนศรี ทิพยศรี,
นายเหรียญ ดีพรม, นางสนอง

 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่ 5 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอย
พร้อมรักษ์ (ข้างบ้าน อ.เสนอ) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 

150,000 100,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง หน้าที่ 28

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่ 5 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้าน
ไปวัดป่าบ้านดงต้ิว

300,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการถมคลอส่งน้้าท้าถนนลูกรัง บ้านดงต้ิว
หมู่ 5

เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร ถมคลองส่งน้้าพร้อมวางท่อ
และลงดินลูกรังเพ่ือท้าถนน

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่ 6 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นจาก
หลังบ้านนางด้ารงค์ โคตรโยธี

 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่ 6 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นจาก
บ้านนายทวี สิงห์เงา

 200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงต้ิว หมู่ 6 เพ่ือเพิมเส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่จาก
ท่ีนานางอโนทัย บริบูรณ์

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงต้ิวหมู่ 6 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

เสริมไหล่ทางคลองส่งน้้า 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 29

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางน้อย หมู่
 7

เพ่ือเพิมเส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ 
เส้นแยกเช่ือมต่อจากถนนชยาง
กูร (ตรงข้ามหน้าท่ีท้าการ 
อบต.บ้านกลาง) ถึงหนองเอ่ียน

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
บ้านนายคร คล่องดี ถึงบึงก้อม 

300,000 300,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณ

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี
นางรุ่งฤดี ศรีเพียชัย จดท่ีนาย
คีร์ กินนร (เข่ือนริมโขง) 

400,000 400,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่7 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางลง
นิวรีสอร์ท หมู่7 ระยะทางยาว 

250,000 250,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงยอ หมู่8 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

เส้นจากหมู่บ้านสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร

200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 30

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
หมู่บ้านดงยอถึงห้วยบังฮวก 

500,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านดงต้ิว หมู่9 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.เส้นภายใน
หมู่บ้าน

150,000 100,000 100,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการถมคลองท้าถนนคสล.บ้านดงต้ิว หมู่9 เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร ถมคลองส่งน้้าพร้อมวางท่อ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60-80 

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการปรังปรุงถนนลูกรัง หมู่9 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

เสริมดินลูกรังเส้นสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร

150,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

30 โครงการสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ 10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

สร้างถนนลูกรังเส้นเลียบบึงบัว 
ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 4 

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
บ้านนายสุธรรม อินตา เช่ือมต่อ
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง หน้าที่ 31

32 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี
นานายกินร พิมพ์พงษ์ 

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี
นายปาน กุลชน ระยะทางยาว 

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี
นายอังควร ง่วนหอม ระยะทาง

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจาก
ฟาร์มไก่ นางนภา พิมพ์พงษ์ 

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณ

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกลาง หมู่10 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากท่ี
นางประมวล เข็มปัญญา 

300,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่11 เพ่ือให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนคอนกรีต เส้น
หน้าบ้าน นายไพทูรย์ ดานิตย์

150,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

หน้าที่ 32

38 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่11 เพ่ือให้การคมนาคม 
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนคอนกรีต เส้น
หน้าบ้าน นายบุญทวี 

100,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงต้ิว หมู่12 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นรอบท่ี
สาธารณะเหล่าใหญ่

200,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงต้ิว หมู่ 12 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทาง
รอบท่ีสาธารณะหนองน้้าค้า - 

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 13 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเส้นทางจาก
บ้านนายสมเพศถึงบึงบัว

200,000 ถนนลูกรัง การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในท่ีท้าการ
อบต.บ้านกลาง

เพ่ือให้การสัญจรมี
ความสะดวก ปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 90 เมตร

500,000 500,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกลาง หมู่ 13 เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล.เส้นข้างพ้ืนท่ี
นายสมภาร ถึงถนนชยางกูร 
(ข้างร้าน เจเจ วัสดุ) ระยะทาง

250,000 ถนน คสล. การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีท้าการอบต.
บ้านกลาง (ทิศใต้)

ปรับขยายพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ ถมดินขยายพ้ืนท่ีไปทางทิศใต้ 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

อบต.บ้านกลางมีพ้ืนท่ี กองช่าง

หน้าที่ 33

45 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านกลาง

เพ่ือความปลอดภัยและ
ความสวยงาม

ก่อสร้างร้ัวรอบศูนย์ฯต่อจากเดิม 300,000 300,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

เด็กเล็กมีความปลอดภัย
และศูนย์ฯมีความสวยงา

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

46 โครงการก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้พิการข้ึน
หอประชุมอบต.บ้านกลาง

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ

ก่อสร้างทางลาดส้าหรับผู้พิการ
ข้ึนหอประชุม

150,000 100,000 ทางลาด
ผู้พิการ

ผู้พิการได้รับความ
สะดวกในการเข้าห้อง

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังในพ้ืนท่ีต้าบลบ้าน
กลาง 13 หมู่

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ในพ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

การสัญจรมีความสะดวก
 รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด 

บ้านกลาง หมู่ 3
เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้้า

พร้อมมีฝาปิด  เส้นจาก
บ้านนางส้อม นาม่ิง ถึง

150,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง หน้า 34

2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด 
บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้้า
พร้อมมีฝาปิด  เส้นจาก
บ้านนางอรทัย ถึงเส้นบ้าน

150,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด 
บ้านกลาง หมู่ 3

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้้า
พร้อมมีฝาปิด  เส้นจาก
ร้านขันทอง ถึงเส้นบ้าน

150,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. บ้านดงต้ิว
 หมู่ 5

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป
ตัวยู แบบมีฝาปิด เส้นจาก
หมู่บ้านไปวัดป่าดงต้ิว, 

200,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. บ้านกลาง
น้อย หมู่ 7

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป
ตัวยู แบบมีฝาปิด เส้นจาก
หน้าบ้านนางนฤมล เคร่ือง
ตรงจิตร จดหน้าบ้านนาย

200,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

หน้า 35

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
1.2  แผนงาน   เคหะและชุมชน

โครงการ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาการค้าและการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 เมืองน่าอยู่

วัตถุประสงค์ 

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. บ้านกลาง
น้อย หมู่ 7

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป
ตัวยู แบบมีฝาปิด เส้นจาก
หน้าบ้านอารมณ์(หลัง
โรงเรียนบ้านกลางน้อย) 
จดหน้าบ้านนายชัยยงค์ ใจ
ใส ความยาว 200 เมตร

200,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

7 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล. บ้านดงต้ิว   หมู่
 9

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้า คสล.
จากหมู่บ้านลงสู่หนองห้วย

150,000 150,000 150,000 ท่อ
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 9 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้าเส้น 150,000 150,000 ราง แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน กองช่าง
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 11 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป

ตัวยู แบบมีฝาปิด เส้นจาก
หน้าบ้านนางนุจนาจ 

150,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 11 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป
ตัวยู เส้นตลอดซอย

150,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

หน้า 36

11 โครงการวางท่อระบายน้้า หมู่ 11 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้าแบบฝัง
ดิน จากหน้าโรงเรียนบ้าน

200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า บ้านดงต้ิว  หมู่
12

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้้า
แบบฝังท่อใต้ดิน พร้อมบ่อ

200,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด 
บ้านดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้าแบบ
มีฝาปิด เส้นถนนภายใน

200,000 ราง
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าแบบมีฝาปิด 
บ้านกลาง หมู่ 13

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้้าเส้น
จากบ้านนายวรชัย ค้าด่อน
 จดหน้าบ้านนายจอมมณี 
สิงห์เงา ขนาดกว้าง 50 

200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

15 โครงการวางท่อ (คสล.) แบบฝังดิน เพ่ือระบาย
น้้า

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง วางท่อระบายน้้า(คสล.)
แบบฝังดิน จากพ้ืนท่ีบ้าน
กลาง - บ้านหนาด เพ่ือ

300,000 300,000 300,000 ท่อ
ระบายน้้า

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง หน้า 37

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้าน

หนาด  หมู่ 1
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
พ้ืนท่ีท้าการเกษตร

วางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร จากท่ีนานาง

200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

มีน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร
ตลอดปี

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียงต้าบลบ้านกลาง

เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้
แก่ชุมชน

กลุ่มอาชีพต้าบลบ้านกลาง
 13 หมู่

200,000 200,000 200,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส้านักปลัด

หน้าที่ 38

3 โครงการวางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้านดง เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ใน วางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี 200,000 ผู้ได้รับ มีน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร กองช่าง
4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนว

พระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงต้ิว หมู่5
เพ่ือสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้
แก่ชุมชน

จัดอบรม และศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพตามแนวพะราช

150,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส้านักปลัด

5 โครงการวางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบ้าน
หนาก  หมู่ 11

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้ใน
พ้ืนท่ีท้าการเกษตร

วางท่อส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร เช่ือมต่อจาก

150,000 150,000 ท่อส่งน้้า มีน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร
ตลอดปี

กองช่าง

6 โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือ เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการท้า กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนท่ี กองสวัสดิการ
7 โครงการอบรมนวดแผนไทย เพ่ือส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี ประชาชนท่ีสนใจ 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ ประชาชนมีการงานและมี กองสวัสดิการ
8 โครงการอบรมการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้

สารเคมี
เพ่ือลดการใช้สารเคมีในพ้ืนท่ี
การเกษตร

อบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
จ้านวน 65 คน

50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้
ผ่านการ
อบรม

เกษตรลดการใช้สารเคมี
ในพ้ืนท่ีการเกษตร และ
ใช้สารชีวภาพในการ

ส้านักปลัด หน้าที่ 39

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2.1  แผนงาน  การเกษตร

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนาด หมู่ 1 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเส้นจากดอนปู่ตา 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนาด หมู่ 1 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเส้นถนนข้างร้าน

ยูเทิร์นนมสด ไปทุ่งโพน
200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง
กองช่าง

หน้าที่ 40

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จากสถานีสูบน้้าบ้านกลาง2 ไป 200,000 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านหนาด 

หมู่ 2
เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

จากเส้นทางวัดป่ามหาวันถึง
ตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว

150,000 150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านหนาด 
หมู่ 2

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

เส้นริมเข่ือนบ้านหนาดถึงหน้า
วัดแก่งเมือง

150,000 150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านหนาด 
หมู่ 2

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางถนน
สร้างใหม่

150,000 150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า เส้นจากพัชรี 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง
ขยายเขตไฟฟ้าเส้นต่อจากท่ี
นายครรธนงค์ ไปทางทิศเหนือ

150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าเส้นจากบึงน้อย 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง
ขยายเขตไฟฟ้า เส้นถนนไปบ้าน
ดงยอ จากท่ีนานายค้าใส หอม
อ่อน ตามแนวถนนสายใหม่

150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

หน้าที่ 41

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ตามแนวถนน
ลูกรังจากถนนชยางกูร ตรงข้าม

150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 4 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเส้นฟาร์มไก่ นาง
บุญทน พิมพ์พงษ์ เลียบบึงน้อย

150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

13 โครงการเพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  เมืองน่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3.1  แผนงาน   เคหะและชุมชน

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณ

14 โครงการเพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าใน 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลางน้อย  หมู่ 7 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเส้นรอบบึงอ้อ 

จากท่ีนายด้ารง ผ่านท่ีนายดี, 
150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง
กองช่าง

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านกลาง 
หมู่ 13

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางวัด
ป่ามหาวัน

150,000 150,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

17 โครงการเพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ บ้าน
ดงต้ิว หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

เพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้า
เส้นตรงข้ามท่ีท้าการ อบต.บ้าน
กลาง ไปทางทิศตะวันตก

200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

หน้าที่ 42

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงต้ิว หมู่ 6 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าเส้นเลียบถนน 200,000 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านหนาด 

หมู่ 11
เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางถนน
สายใหม่ เส้นหลังโรงเรียนบ้าน

150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงยอ หมู่ 8 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าเส้นบ้านดงยอ จด
เขตพ้ืนท่ีต้าบลค้าเตย ระยะทาง

150,000 150,000 150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

21 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านดงยอ 
หมู่ 8

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 

150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงยอ หมู่ 8 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางแยกทุ่ง
พัฒนา ถึงสามแยกนายายทุ่ม 

150,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

23 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางบ้านดงต้ิว 
หมู่ 12

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรใน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทางถนน
จากหมู่บ้านถึงท่ีสาธารณะเหล่า

150,000 ไฟฟ้า
ส่องสว่าง

มีแสงสว่างเพียงพอใน
การสัญจร และมีความ

กองช่าง

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 10 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า จากถนนชยาง
กูรไปทุ่งนาใหญ่ เส้นถนนจาก
บ้านนายพรเทพ ศรีอารักษ์)

200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

หน้าที่ 43

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 10 เพ่ือใช้ในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า เส้นจากท่ีนางนง 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
26 โครงการเพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ บ้าน

ดงต้ิว หมู่ 12
เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

เพ่ิมก้าลังหม้อแปลงไฟฟ้าบริการ
 เส้นพ้ืนท่ีสาธารณะเหล่าใหญ่

200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริการ บ้านดงต้ิว หมู่ 12 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าบริการ เส้นพ้ืนท่ี 200,000 ไฟฟ้า ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า กองช่าง
28 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดงต้ิว หมู่

 12
เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ

ขยายเขตระบบท่อน้้าประปา
ภายในหมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 น้้าประปา ประชนชนในพ้ืนท่ี
บริการมีน้้าประปาใช้

กองช่าง

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างสนามกีฬาในพ้ืนท่ี 300,000 300,000 300,000 ผู้ได้รับ ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง/
2 โครงการการควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก
เพ่ือป้องกันการระบาดของ
ไข้เลือดออก

จัดซ้ือทรายอะเบทเพ่ือพ่น
หมอกควันให้ทุกหมู่บ้านพ่น
หมอกควันให้ทุกหมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
13 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

หน้าที่ 44

3 โครงการสาธารณสุขหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

อุดหนุนตามโครงการ
สาธารณสุขหมู่บ้านจ านวน 13

260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
13 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

4 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ ประชาชนปลอดภัยจากโรค ส านักปลัด
5 โครงการฝังกลบบ่อขยะ บ้านกลาง 

หมู่ 4 (ข้างวัดป่ามหาวัน)
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคต่างๆ

ฝังกลบบ่อขยะแบบถาวร 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์   
 4 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

6 โครงการฝังกลบบ่อขยะ หมู่ 5
จ านวน 2 บ่อ (บริเวณบ้านร้าง 2)

เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคต่างๆ

ฝังกลบบ่อขยะแบบถาวร 100,000 100,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์   
 4 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

7 โครงการคัดแยกขยะ ตามหลัก3ช เพ่ือลดปริมาณขยะและสร้าง คัดแยกประเภทขยะ 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับ หมู่บ้านสะอาด ไร้ขยะ ส านักปลัด
8 โครงการจัดท าแนวเขตสาธารณะ เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ี จัดท าแนวเขตสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 แนวเขตพ้ืนท่ี มีแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ ส านักปลัด/
9 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุท่ี ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยท่ีดี กองสวัสดิการฯ

หน้าที่ 45

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  เมืองน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4.1  แผนงาน   สาธารณสุข

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 เพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคี และสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 50 คน

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม
มากข้ึนทรัพยากร ธรรมชาติ

ส านักปลัด
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2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
พ้ืนท่ีท่ีปลูกป่า

พ้ืนท่ีป่าเพ่ิมมากข้ึน ระบบ
นิเวศน์มีความสมบูรณ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  เมืองน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม
4.2  แผนงาน   พัฒนา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โคงการปรับปรุงฝ้าเพดาน พร้อมระบบ

ไฟฟ้า หอประชุม อบต.บ้านกลาง
เพ่ือปรับปรุงให้มีสภาพม่ันคง
 สวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 25 
เมตร พร้อมปรับปรุงติดต้ัง

   300,000 ฝ้าเพดาน
หอประชุมและ
ระบบไฟฟ้าหลัง

ภายในหอประชุมมีความ
สภาพสวยงาม ม่ันคง ระบบ
ไฟฟ้ามีความปลอดภัย

กองช่าง หน้าที่ 47

2 โคงการปรับปรุงห้องน้้าหอประชุม 
อบต.บ้านกลาง (ห้องน้้าชาย-หญิง)

เพ่ือปรับปรุงให้มีสภาพม่ันคง
 สวยงาม

ปรับปรุงห้องน้้าหอประชุม 
อบต.บ้านกลาง (ห้องน้้าชาย-

   200,000 ห้องน้้า ชาย-
หญิง หลังการ

ห้องน้้าชาย-หญิง มีสภาพ
ม่ันคง สวยงาม

กองช่าง

3 โคงการปรับปรุงพ้ืนหอประชุม อบต.
บ้านกลาง ด้านหน้าและโดยรอบ

เพ่ือปรับปรุงให้มีสภาพม่ันคง
 สวยงาม

ปรับปรุงพ้ืนหอประชุม อบต.
บ้านกลาง ด้านหน้าและ

   200,000 พ้ืนหอประชุม
หลังการปรับปรุง

พ้ืนหอประชุม มีสภาพม่ันคง
 สวยงาม

กองช่าง

4 โคงการปรับปรุงบันไดทางข้ึน
หอประชุม อบต.บ้านกลาง

เพ่ือปรับปรุงให้มีสภาพม่ันคง
 ปลอดภัย

ปรับปรุงบันไดทางข้ึน
หอประชุม อบต.บ้านกลาง

   100,000 บันได
หอประชุมหลัง

บันไดทางข้ึนหอประชุมมี
ความม่ันคง ปลอดภัย

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
ส้านักงาน อบต.บ้านกลาง

เพ่ือให้มีน้้าประปาใช้ได้อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างพร้อมติดต้ังถังบรรจุ
น้้า ขนาด 2,000 ลิตร จ้านวน
 2 ถัง ติดต้ังป๊ัมน้้าอัตโนมัติ ๑
 ชุด พร้อมเดินท่อเช่ือมระบบ

   200,000 ถังบรรจุน้้า 
ขนาด 2,000 
ลิตร จ้านวน 2 
ถัง ป๊ัมน้้า

ส้านักงาน อบต.บ้านกลางมี
น้้าประปาใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างจุดเติมน้้ารถบรรทุก
น้้า อบต.บ้านกลาง

เพ่ือการให้เติมน้้ามีความ
รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

ก่อสร้างจุดเติมน้้าและติดต้ัง
เคร่ืองป๊ัมสูบน้้าพร้อมท่อส่งน้้า

   150,000 จุดเติมน้้าพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

การเติมน้้ารถบรรทุกน้้ามี
ความรวดเร็วเพ่ือใช้ในกรณี
เกิดเหตุสาธารณภัย

กองช่าง
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7 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ ส้านักงาน เพ่ือให้มีร้ัวรอบเขตพ้ืนท่ี ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท้าการอบต. 500,000 500,000 พ้ืนท่ีก่อสร้าง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีท้าการอบต.มี กองช่าง
8 โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ท่ีท้า เพ่ือให้มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ปรับปรุงห้องเช่า 300,000 300,000 300,000 อาคารห้องเช่า อบต.มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ กองช่าง
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพ้ืนท่ีท่ี

ท้าการ อบต.บ้านกลาง
เพ่ือให้บริเวณรอบพ้ืนท่ีท้า
การอบต.บ้านกลาง มีความ

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพ้ืนท่ีท้า
การอบต.บ้านกลาง

100,000 100,000 100,000 สภาพภูมิทัศน์
หลังการปรับปรุง

พ้ืนท่ีปรับปรุง มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

กองช่าง

10 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีพ้ืนท่ี อบต.
บ้านกลาง

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ

จัดท้าระบบแผนท่ีภาษีใน
พ้ืนท่ีท้าการอบต.บ้านกลาง

200,000 200,000 200,000 จ้านวนพ้ืนท่ีภาษี การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนท่ี

กองคลัง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7  การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

งบประมาณ

11 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 ข้าราชการ

เพ่ือสร้างจิตส้านึกความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของ

อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่พนักงานในหน่วยงาน

10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

ข้าราชการในหน่วยงานมี
ความสึกในหน้าท่ี มีความ

กองการศึกษาฯ

12 โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพพนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในหน่วยงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและบริการให้กับ

จัดอบรมและศึกษาดูงานใน
และนอกพ้ืนท่ี

300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน

การบริหารงานและการ
ท้างานของบุคลากรมี

ส้านักปลัด

13 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
บ้านดงต้ิว หมู่ 5

100,000 ลาน
อเนกประสงค์

ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

14 โครงการจัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี และ
เคร่ืองครัว บ้านดงต้ิว หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ไว้ใช้ในกิจกรรมของ

จัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี และ
เคร่ืองครัว

100,000 วัสดุ อุปกรณ์ ประชาชนมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้
ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

15 โครงการจัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี  บ้าน
ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ไว้ใช้ในกิจกรรมของ

จัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี 120,000 วัสดุ อุปกรณ์ ประชาชนมีวัสดุ อุปกรณ์ไว้
ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่9 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน จ้านวน 1 หลัง

150,000 100,000 ศาลา
อเนกประสงค์

ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

หน้าที่ 49

17 โครงการจัดหาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอ้ี หมู่ 9 เพ่ือใช้ในการกิจกรรมของ
สาธารณประโยชน์

จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ 100,000 ผู้ได้รับประโยชน์ มีอุปกรณ์ใช้เพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ในหมู่บ้าน

ส้านักปลัด

18 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม   หมู่
12

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

250,000 250,000 250,000 ศาลา
อเนกประสงค์

ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

19 การด้าเนินงานของศูนย์อปพร.อบต.
บ้านกลาง

เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของศูนย์ อปพร.ต.บ้านกลาง

ค่าตอบแทนของสมาชิก อป
พร.ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามค้าส่ัง

600,000 600,000 600,000 อปพร.ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตามค้าส่ัง

ประชาชนได้รับประโยชน์ ส้านักปลัด

20 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจุดผ่อน
ปรน บ้านหนาด หมู่ 2

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

พัฒนาจุดผ่อนปรนให้เป็นใน
พ้ืนท่ีต้าบลบ้านกลาง

200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบล
บ้านกลาง

ส้านักปลัด

21 โครงการอบต.สัญจรประชาคมจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ต้าบล ท้ัง 13 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
ประชาคม

ประชาชนท้ัง 13 หมู่มีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา

ส้านักปลัด

22 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารศูนย์
 อปพร.บ้านกลาง

เพ่ือให้อาคารศูนย์อปพร.มี
ความแข็งแรง ม่ันคง และ

ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนย์
 อปพร.

300,000 300,000 อาคารศูนย์หลัง
การปรับปรุง

อาคารศูนย์มีความสวยงาม 
แข็งแรง ม่ันคง

กองช่าง

23 อุดหนุน อบต.นาทราย อ้าเภอเมือง
นครพนม “โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

เพ่ือสนับสนุนกิจการของศูนย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อบต.นา
ทราย อ้าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม

30,000 30,000 30,000 ผลการ
ด้าเนินงานของ
ศูนย์ฯ

ศูนย์ฯมีงบในการด้าเนินงาน ส้านักปลัด

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

งบประมาณ

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ

เพ่ือให้รถบรรทุกขยะมีความ
พร้อมในการใช้งานได้ตามปกติ

ซ่อมแซมหรือเปล่ียนถัง
บรรทุกขยะพร้อมระบบไฮ
ดรอลิคและอุปกรณ์ส่วนควบ

     800,000 ถังบรรทุกขยะ
พร้อมระบบไฮ
ดรอลิค

รถบรรทุกขยะมีความพร้อม
ในการใช้งานและมีอายุการ
ใช้งานได้ยาวนานข้ึน

ส้านักปลัด

หน้าที่ 50

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด และ

ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ใน
เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อย
ในหมู่บ้านและประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิดและ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

900,000 900,000 900,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 13 หมู่บ้าน

ส านักปลัด

2 โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

ต้ังจุดตรวจสกัด/เฝ้าระวัง 100,000 100,000 100,000 ต้ังจุดตรวจ
สกัด

การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ลดลง

ส านักปลัด

หน้าที่ 51

3 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้นกลาง

150,000 150,000 150,000 ผู้เข้ารับการ
บ าบัด

เยาวชนไม่ข้องเก่ียวกับส่ิง
เสพติด และปัญหายาเสพ

ส านักปลัด

4 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้าน
ทุจริต

เพ่ือสร้างค่านิยมในการร่วม
ใจกันต่อต้านการทุจริต

เยาวชนต าบลบ้านกลาง
จ านวน 50 คน

30,000 30,000 30,000 เยาวชน
จ านวน 50 

เยาวชนมีค่านิยมท่ีดีใน
การต่อต้านการทุจริต

ส านักปลัด

5  โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดี 
ปี 2 (2562)
ปี 3 (2563)
ปี 4 (2564)
ปี 5 (2565)

เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม รู้จักเสียสละ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชน
ของตนเอง รวมถึงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เด็กและเยาวชนต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 50 คน

100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 50คน
 ท่ีร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนรู้จักการ
ท างานเป็นทีม รู้จักการ
เสียสละ และการ
ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน
ของตนเอง รวมไปถึงการ

กองสวัสดิการฯ

หน้าที่ 52

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพ่ือ
ลดความเส่ียงจากยาเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เพ่ือลดความความเส่ียงจาก
ยาเสพติดและการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรของเด็กและ

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านกลางจ านวน 50
 คน

100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชน 
จ านวน 50คน

เด็กและเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด และลดการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.1  แผนงาน   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้

พิการได้รับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการใน
เขตต าบลบ้านกลาง

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ผู้รับเบ้ีย
ยังชีพ

ผู้สูงอายุ และผู้พิการใน
เขตต าบลบ้านกลางได้รับ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ิน

เพ่ือสมทุบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 260,000 260,000 260,000 ผู้ได้รับ
ประโยน์

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านกลาง

กองสวัสดิการ
สังคม

หน้าที่ 53

3 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านกลาง

เพ่ือสมทบกองทุนฯ กลุ่มกองทุนฯต าบล
บ้านกลาง

20,000 20,000 20,000 ผู้ได้รับ
ประโยน์

กองทุนฯมีงบประมาณใน
การด าเนินงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6.2  แผนงาน  งบกลาง

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

และผู้ยากไร้
เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง

100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับประ
โยน์

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

กองสวัสดิการ

2 โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 100,000 100,000 100,000 ผู้ได้รับประ
โยน์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการ
 ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

กองสวัสดิการ

หน้าที่ 54

3 อุดหนุนกาชาดนครพนมโครงการ
รวมน้ าใจสู่กาชาด

เพ่ือสนับสนุนกิจการ
ของกาชาดนครพนม

สนับสนุนกิจการของกาชาด
นครพนม

10,000 10,000 10,000 ผู้ได้รับประ
โยน์

ประชาชนท่ีได้รับการ
สงเคราะห์

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่

เด็กเกิดความมุ่งม่ันท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับสูงสุดต่อไป

เด็กนักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
250 คน

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องตระหนักและ
เห็นคุณค่า ความส าคัญ

กองการศึกษาฯ หน้าที่ 55

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมให้แก่
เด็กและชุมชน

เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชนท่ัวไป 

       50,000        50,000        50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กๆได้รับการส่งเสริม
ความเจริญงอกงามตาม

กองการศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม(นม) ไว้บริโภค

เด็กนักเรียนในต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 4 โรง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
บ้านกลาง จ านวน 2 แห่ง

   1,500,000    1,500,000    1,500,000 อาหารเสริม
(นม)

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ

เด็กนักเรียนในต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 4 โรง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
บ้านกลาง จ านวน 2 แห่ง

   1,600,000    1,600,000    1,600,000 อาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนได้รับประทาน
กลางวันอย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงต้ิว   
โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน จ านวน 
2 อัตรา

100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านดงต้ิวมี
วิทยากรสอนอย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน จ านวน 
1 อัตรา

100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านกลางบ้าน
หนาดมีวิทยากรสอนอย่าง

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางน้อย
โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน จ านวน 
1 อัตรา

100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านกลางน้อยมี
วิทยากรสอนอย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7.1  แผนงาน  การศึกษา

ท่ี
งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7.1  แผนงาน  การศึกษา

ท่ี
งบประมาณ

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ   
โครงการจ้างวิทยากรภายนอก

เพ่ือให้โรงเรียนมีบุคลากร
เพียงพอ

จ้างวิทยากรสอน จ านวน 
2 อัตรา

100,000 วิทยากร โรงเรียนบ้านดงยอมี
วิทยากรสอนอย่างเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

9 อุดหนุนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 
โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองพิมพ์เพ่ือการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน

185,000 อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์มี
งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ

กองการศึกษาฯ หน้าที่ 56

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด องค์การบริหาร

50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก
เล็กฯ 2 ศูนย์

เด็กมีพัฒนาการสมวัย กองการศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 20 คน

100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ท่ี
ผ่านการอบรม

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือ

กองการศึกษาฯ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
 การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 :
 สู่การน าไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถ
ต้ังเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพเด็ก และ
กระบวนการจัดการ

ครูปฐมวัยจ านวน 20 คน 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ท่ี
ผ่านการอบรม

ครูปฐมวัยสามารถจัด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนา

กองการศึกษาฯ

13 โครงการก่อสร้างร้ัว ศพด. เพ่ือให้ ศพด.มีร้ัวรอบ
บริเวณศูนย์

ก่อสร้างร้ัว ศพด. 300,000 ร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก.

ศพด.มีอาณาเขตชัดเจน 
เด็กเล็กมีความปลอดภัย

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

หน้าที่ 57

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ขนาด 25 x 45 x0.10 

เพ่ือให้มีลานกีฬาส าหรับให้
ประชาชนออกก าลังกาย

ลานกีฬาจ านวน 1 แห่ง 400,000 400,000 ลานกีฬา
อเนกประสงค์

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านกลาง

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์
ของศูนย์ฯในการจัดกิจกรรม

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง

300,000 อาคารศูนย์ฯ
ท่ีต่อเติม

ศูนย์ฯมีพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน

กองการศึกษาฯ

16 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงต้ิว

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์
ของศูนย์ฯในการจัดกิจกรรม

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงต้ิว

300000 อาคารศูนย์ฯ
ท่ีต่อเติม

ศูนย์ฯมีพ้ืนท่ีในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน

กองการศึกษาฯ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7.1  แผนงาน  การศึกษา

ท่ี
งบประมาณ

17 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ศพด.ใน สังกัด

เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับ
ผู้ปกครองและประชาชน
ท่ัวไปได้รับทราบข่าวสาร

ศาลาอเนกประสงค์จ านวน
 2 แห่ง

300,000 จ านวนศาลา
อเนกประสงค์
 2 แห่ง

ศพด.มีศาลาอเนกประสงค์
ไว้ในการจัดกิจกรรมและ
ใช้ประโยขน์

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

หน้าที่ 58

18 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศพด. เพ่ือให้มีห้องน้ าส าหรับครู ห้องน้ าขนาด 2 ห้อง 300,000 จ านวน มีห้องน้ าส าหรับครูและ กองช่าง/กอง
19 โครงการก่อสร้างอาคารศพด. เพ่ือรองรับจ านวนเด็กท่ีเพ่ิม

มากข้ึน
อาคาร ศพด.จ านวน 2 แห่ง 2,000,000 จ านวนอาคาร

 ศพด. 2 แห่ง
มีอาคาร ศพด.รองรับ
จ านวนเด็กท่ีเพ่ิมมากข้ึน

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

20 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารส าหรับจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก

อาคารอเนกประสงค์ 2 
แห่ง

400,000 จ านวนศาลา
อเนกประสงค์
 2 แห่ง

มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็ก

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

21 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือให้เด็กเล็กมีสถานท่ีเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาในพ้ืนท่ี
บริเวณศูนย์ฯอบต.บ้าน
กลาง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สนามกีฬา ศูนย์ฯมีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้าน

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

หน้าที่ 59

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและงานประเพณีท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นการสืบทอด
วัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ

  200,000   200,000   200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม

ประเพณีและวัฒณธรรม
ท้องถ่ินได้รับการสืบทอด

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

เพ่ือสืบสานประเพณี และเพ่ือ
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและประชาชน
ท่ัวไปเข้าร่วมโครงการ 800
 คน

  200,000   200,000   200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในต าบลบ้าน
กลางรักและหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน และได้
แสดงออกถึงความกตัญญู

กองการ หน้าที่ 60

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาต าบลบ้านกลาง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
กีฬาต าบลบ้านกลาง

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์กีฬา เยาวชนสนใจในกิจกรรม
การกีฬามากข้ึน

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านกลาง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ ประชาชน และเยาวชน 150,000 150,000 150,000 ผู้ได้รับ ประชาชนได้รับประโยชน์ กอง
5 โครงการถมท่ีสร้างสนามกีฬาข้างท่ีท าการ 

อบต.บ้านกลาง
เพ่ือเตรียมสร้างสนามกีฬา
อบต.บ้านกลางด้านทิศเหนือ

ถมท่ีบริเวณบริเวณข้าง 200,000 200,000 200,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสถานท่ีเล่น
กีฬาและจัดกิจกรรม

กองช่าง

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมือง
นครพนมครงการวันรวมชนเผ่าอ าเภอเมือง

เพ่ือประชาสัมพันธ์กลุ่มชาติ
พันธ์ุในเขตอ าเภอเมือง

จัดกิจกรรมวันรวมชนเผ่า    50,000    50,000    50,000 การด าเนิน
กิจกรรม

สภาวัฒนธรรมอ าเภอมีงบ
ในด าเนินโครงการ

กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครพนม
โครงการจัดท าเรือไฟนครพนม

เพ่ือจัดท าเรือไฟ ประเพณีไหล
เรือไฟจังหวัดนครพนม

จัดท าเรือไฟ จ านวน 1 ล า    60,000    60,000    60,000 การด าเนิน
กิจกรรม

สภาวัฒนธรรมอ าเภอมีงบ
ในด าเนินโครงการ

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการสืบสานประเพณีท้องถ่ินต าบลบ้าน
กลาง (กิจกรรมลอยกระทง)

เพ่ือส่งเสริม สืบสานประเพณี
ท้องถ่ิน

กิจกรรมวันลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม

ประเพณีท่ีดีงามคงอยู่
สืบไป

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน:ศิลปะ
การร าภูไท

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก
เยาวชนในท้องถ่ินเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านกลาง จ านวน 50 คน

80,000 80,000 80,000 ประชาชน 
จ านวน 50 
คนท่ีร่วม
กิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป

กอง
การศึกษาฯ

หน้าที่ 61

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7.2  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7.2  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

10 โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลส ารับ
เด็กและเยาวชน

เพ่ือเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬา
และส่งเสริมการออกก าลังกาย

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 65คน

150,000 จ านวน
เยาวชนท่ี

เยาวชนมีพลานามัย
แข็งแรง มีทักษะการเล่น

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักหวงแหนและ
ร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญา

เด็กและเยาวชนต าบลบ้าน
กลางจ านวน 50 คน

100,000 เด็กและ
เยาวชน
จ านวน 50 

เด็กและเยาวชนรักหวง
แหนและร่วมกันสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กองสวัสดิการฯ

12 โครงการแสงเทียนน าทาง ธรรมะส่องใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุรอบด้าน

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 40 คน

100,000 ผู้สูงอายุ 
จ านวน 40 
คน ท่ีร่วม

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน

กองสวัสดิการฯ หน้าที่ 62

13 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ต้นกล้าคุณธรรม
 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การด ารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียงได้

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านกลางจ านวน 50 คน

80,000 ประชาชน 
จ านวน 50 
คนท่ีร่วม
กิจกรรม

เยาวชนและชุมชนท้องถ่ิน
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินก่อให้เกิด
การรักถ่ินฐานบ้านเกิด

ส านักปลัด

14 โครงการก่อสร้างหอพระพุทธรูป ใน ศพด.
จ านวน 2 แห่ง

เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ หอพระพุทธรูป จ านวน 2 
แห่ง

100,000 จ านวนหอ
พระพุทธรูป

ครูและเด็ก ผู้ปกครอง
น้อมร าลึกในหลักค าสอน

กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการสานฝันเด็กและเยาวชนต าบลบ้าน
กลางสู่ดการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

เพ่ือเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลสู่การเป็นนักฟุตบอล

เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 65คน

150,000 จ านวน
เยาวชนท่ี

เยาวชนมีทักษะการเล่น
กีฬาฟุตบอลสู่การเป็นนัก

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการเสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คง
อยู่สืบไป

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลบ้าน
กลาง จ านวน 50 คน

100,000 เด็กและ
เยาวชน
จ านวน 50 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ
การสืบทอด

กองสวัสดิการฯ หน้าที่ 63

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02/1]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายผิวจราจร คสล. 

ทางเข้าบ้านดงต้ิว
เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ขยายผิวจราจร คสล.ขนาด
กว้างข้างละ 0.5 ม.ยาว 
1,200 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคสล. การสัญจรมีความสะดวก
 ปลอดภัย

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

หน้าที่ 64

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามห้วยบังฮวกบ้านดงต้ิว

เพ่ือเพ่ิมเส้นทางสัญจร
และการคมนาคมสะดวก

ก่อสร้างสะพาน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพาน 
คสล.

การสัญจรมีความสะดวก
 ปลอดภัย

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 เมืองน่าอยู่
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

1.1  แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาการค้าและการลงทุน

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02/1]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกหนองบึงน้อย หมู่ 3 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้

ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร
ขุดลอกหนองบึงน้อย
กว้าง80ม. ยาว800 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

2 โครงการขุดลอกบึงบัว หมู่ 4 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบีงบัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

หน้าที่ 65

3 โครงการขุดลอกบึงตาหมู หมู่ 4 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบึงตาหมู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

4 โครงการขุดลอกหนองบึงควาย หมู่ 4 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบึงควาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

5 โครงการขุดลอกโปร่งควาย หมู่ 5 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกโปร่งควาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

6 โครงการขุดลอกห้วยบังฮวก หมู่5 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกห้วยบังฮวก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

7 โครงการขุดลอกหนองบ่อดอกแก้ว หมู่ 6 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบ่อดอกแก้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

8 โครงการขุดลอกหนองบึงโพนจิก หมู่ 7 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองบึงโพนจิก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

9 โครงการขุดลอกบ่อแล้ง หมู่ 8 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบ่อแล้ง กว้าง 
200 เมตร ยาว 500 
เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์8 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

หน้าที่ 66

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1  แผนงาน  การเกษตร

งบประมาณ

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02/1]
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี
งบประมาณ

10 โครงการขุดลอกหนองผือ หมู่ 8 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบ่อแล้ง กว้าง 
100 เมตร ยาว 500 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์8 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

11 โครงการขยายคลองส่งน้้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรแบบฝังท่อ บ้านดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขยายคลองส่งน้้าแบบ
ฝังท่อจากห้วยบังฮวก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

12 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า หมู่ 10 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

13 โครงการขุดลอกบึงบัว หมู่ 10 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกบีงบัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

14 โครงการขุดลอกหนองวังมน หมู่ 11 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองวังมน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

15 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
หมู่11

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า

1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

16 โครงการขุดลอกหนองน้้าค้า หมู่ 12 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองน้้าค้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 5 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

17 โครงการขุดลอกหนองค้าโก่ม หมู่ 12 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองค้าโก่ม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม

18 โครงการขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า หมู่ 12 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้
ในพ้ืนท่ีท้าการเกษตร

ขุดลอกหนองเอ่ียนเน่า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริม หน้าที่ 67

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.02/1]

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านกลาง หมู่ 3,4,10,13
เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือให้บริการน้้าประปาแก่
ประชาชนบ้านกลางท้ัง 4 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์4 หมู่บ้าน697 
ครัวเรือน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

หน้าที่ 68

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ดงยอ หมู่ 8

เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือให้บริการน้้าประปาแก่

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์104 ครัวเรือน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ดงต้ิว หมู่ 9

เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือให้บริการน้้าประปาแก่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์150 ครัวเรือน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ดงต้ิว หมู่ 12

เพ่ือให้ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
เพ่ือให้บริการน้้าประปาแก่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์
 4 หมู่บ้าน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
3.1  แผนงาน   เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  เมืองน่าอยู่

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.03]

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ จัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพ่ือความปลอดภัยใน จ านวน 3 ตัว พร้อม        30,000 ส านักปลัด
2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
ซ้ือตู้เย็น เพ่ือใช้ในส านักงาน 

อบต.บ้านกลาง
จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 
คิวบิกฟุต จ านวน 1 

       15,000 ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารใน
หน่วยงาน

จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 22,000 บาท

       88,000 ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือใช้ส ารองไฟ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงาน

จ านวน 8 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 2,500 บาท

       20,000 ส านักปลัด

หน้าที่ 69

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ 
XGA  ขนาด 4,500 ANSI Lumens

เพ่ือใช้ในหน่วยงาน จ านวน ๑ เคร่ือง พร้อม
อุปกร์และติดต้ัง

       54,400 ส านักปลัด

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพ่ือใช้พ่นหมอกควัน
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

จ านวน 3 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 59,000 บาท

     177,000 ส านักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว

เพ่ือใช้ในหน่วยงาน จ านวน 1 เคร่ือง        17,500 ส านักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟา เพ่ือใช้รับแขกและ
ประชาชนท่าติดต่อ

จ านวน 1 ชุด        40,000 ส านักปลัด

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
และพระราชินี

เพ่ือเทิดพระเกียรติใน
หลวง รัชกาลท่ี 10

จ านวน 2 ชุ้ม      200,000 ส านักปลัด

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่ า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เพ่ือใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัย
 ศูนย์ อปพร. อบต.

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) จ านวน 1 

   1,000,000

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือใช้ในราชการของ
หน่ยวงาน

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง
จ านวน 1 คัน

     814,000 ส านักปลัด

หน้าที่ 70

แผนงาน
งบประมาณ

หมวด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ประเภทท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

: แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562:



[แบบ ผ.03]

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงาน

งบประมาณ
หมวด ประเภทท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน2 ล้อ แบบธรรมดา

เพ่ือใช้ในราชการของ
หน่ยวงาน

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  หรือก าลัง

     575,000 ส านักปลัด

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

เพ่ือใช้ติดต้ังในอาคาร
ส านักงาน(หลังใหม่) 
อบต.บ้านกลาง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
 แบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

     324,000 ส านักปลัด

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน  ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

เพ่ือใช้ติดต้ังในอาคาร
ส านักงาน(หลังใหม่) 
อบต.บ้านกลาง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
 แบบแยกส่วน  ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก

       34,000 ส านักปลัด

15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพ่ือติดต้ังภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.บ้านกลาง 2 แห่ง

จ านวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ และติดต้ัง

       50,000 กอง
การศึกษาฯ

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ซ้ือตู้เย็น เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
บ้านกลาง 2 แห่ง

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 
คิวบิกฟุต จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

       30,000 กอง
การศึกษาฯ

หน้าที่ 71
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 
ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จ
ของแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  

ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกลาง 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  กระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกปี และเกิด
ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการ และการซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เกิดความยุ่งยากและ
ข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดทำแผน ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม
ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 

4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  1) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำให้ชัดเจนไม่ควร
ทบทวนแผนทุกปี นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแผน เพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและ
ขาดการมีส่วนร่วม   

2)  การนำโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาถิ่น ไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนปีหนึ่งๆ ไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ปัจจุบันได ้เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนใน
กรณีเกิดปัญหาความเร่งด่วน ในพื้นที่ได้ 
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แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนา   
2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา   
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
2.12 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.13 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 6  เดือน 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
(พ.ศ.2561–2565)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม – 
กันยายน  
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .......................................... 
1.2  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

(1)  ไตรมาสที่  1 (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)   
(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

1.3  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  6  เดือน   
  (1)  เดือน  ตุลาคม – มีนาคม  
  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  
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ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   
  2.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
โครงการ 

(เป้าหมาย
) 

ผลการ
ดำเนินงา

น 

โครงการ 
(เป้าหมาย

) 

ผลการ
ดำเนินงา

น 

โครงการ 
(เป้าหมาย

) 

ผลการ
ดำเนินง

าน 

โครงการ 
(เป้าหมาย

) 

ผลการ
ดำเนินงา

น 

โครงการ 
(เป้าหมาย

) 

ผลการ
ดำเนินงา

น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม           
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค           
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

          

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร           
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

          

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

          

รวมทั้งสิ้น           
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา           
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม   
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำชี้แจง  :  แบบที่  3/2 และแบบที่ 3/3                

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกลางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  (พ.ศ.2561-2565) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ  (   )  ต่ำกว่า  25  ปี   (   )  25 – 40  ปี  
   (   )  41 – 60  ปี    (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 
                (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
4.  อาชีพ  (   )  รับราชการ      (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
   (   )  รับจ้าง/เกษตรกร     (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
          (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

ส่วนที่  2   การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
กลางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565 
คำอธิบาย  :  1.  มีทั้งหมด  7  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
    2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
           3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน 
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แบบท่ี  3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในภาพรวม 

1.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม 10 คะแนน   ให้   

4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

2.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบท่ี  3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางในแต่ละยุทธศาสตร์ 

1. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา...................................... 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
     2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ
(จำนวน) 

หลังดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     
         3.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับความพึงพอใจ (%) 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

ภาพรวม    
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

: แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม; มิถุนายน 2562 : 

-81- 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
 
 

 
 

 
 
 
 


