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องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในต าบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงินอุดหนุน พร้อมที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลค าพ้ีให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล    
 ต าบลค าพ้ี ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2522 โดยแบ่งเขตการปกครองและโอนหมู่บ้านมาจาก

ต าบลก้านเหลือง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีจ านวน 7 หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  อยู่ในเขต
การปกครองของอ าเภอนาแก มีที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอนาแก อยู่ห่างจากอ าเภอนาแก ประมาณ  12 
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม 80 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 24,101 ไร่ หรือประมาณ 38.56 
ตารางกิโลเมตร เป็นต าบลขนาดปานกลาง  และองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 
ต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540  โดยก าหนดอาณาเขตการปกครองติดกับแนวเขตต าบล อ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อ  เทือกเขาภูพาน เขตอ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลก้านเหลือง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ  ต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศใต้ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก  พื้นที่บางส่วนเป็น

ภูเขาหินแกรนิตและต้นน้ าสายเล็ก ๆ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่
อาศัย 

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่ต าบลค าพ้ีมีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนโดยทั่วไปจ าแนกได้  ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มต้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส บางปีลมแรงท าให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย          
  ฤดูฝน  เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนอง
ลมแรงและมีภาวะฝนทิ้งช่วง  

ฤดูหนาว  เริ่มต้นระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  8  องศา
เซลเซียส แต่ยังไมไ่ด้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตภัยพิบัติ  เป็นอากาศหนาวตามฤดูกาล 

 

1.4  ลักษณะของดิน   
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ยางพารา 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า   
พ้ืนที่ต าบลค าพ้ีมีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็ก ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ส าคัญ ได้แก่ ล า

ห้วยนาน้อย  ห้วยจ าปา ห้วยผักดอก ห้วยขนุน ห้วยกกโพธิ์ หนองดินด า 
 

1.5  ลักษณะของไม้และป่าไม้   
ในพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในเขตอุทยานของกรมป่าไม้ ได้แก่ ภูหินแท่น ภูเสือ ภูไม้โก๊ะน้อย 
 

 

       
 
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอแนะ
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่าง  ๆ  เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ  ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 
 
 
 
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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2.1 เขตการปกครอง   
ต าบลค าพ้ี  และหมู่บ้านในต าบลค าพ้ี  ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พุทธศักราช ๒๔๕๗  โดยมีก านัน ที่ได้รับความเห็นคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจและหน้าที่ตรวจตรารักษา
ความปกติเรียบร้อยในต าบล  อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย  ในแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน
ท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านค าพ้ี  ผู้ปกครอง   นายนิระพันธ์   สิมแสง    ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านมูลอ้น  ผู้ปกครอง   นายวัชระพงษ์  หลาบโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านนาผือ  ผู้ปกครอง   นายสุพจน์  หาญธงไชย    ก านันต าบลค าพ้ี 
หมู่ที ่ 4  บ้านบอน  ผู้ปกครอง   นายพงษ์สวัสดิ์  สูญราช ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5  บ้านค าพ้ีน้อย  ผู้ปกครอง   นายสูงเด่น  พิมพ์ทอง  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที ่ 6  บ้านกลาง  ผู้ปกครอง   นายพินิจ    จันพิลา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 7  บ้านมูลอ้นน้อย  ผู้ปกครอง   นายบุญฤทธิ์  พิมพ์ทอง         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 8  บ้านนาผือ  ผู้ปกครอง   นายล าพึง     หลาบโพธิ์        ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 9  บ้านค าพ้ี  ผู้ปกครอง   นายนนทวัฒน์  ท าด า           ผู้ใหญ่บ้าน 
   

 2.2 การเลือกตั้ง   
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 9 คน 

 โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ด้านฝ่ายการเมืองประกอบด้วย ผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 
หมู่บ้าน ปัจจุบันไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และมีจ านวน สมาชิกทั้งหมด 14 คน ลาออก 4 คน   
รวมเป็นบุคลากรฝ่ายการเมือง จ านวน 14 คน ดังต่อไปนี้ 

 1. นางไพบูลย์  ทาใบยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
 2. นางยินดี     ค าภูษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2 
 3. นายศรีภูมิ   พรหมพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
 4. นายเกียนไทย เชื้อตาหมื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
 5. นายบุดดี     มาจอมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
 6. นางหงษ์ค า  ค าพอพ่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4  
 7. นางทวีวงศ์   คัดทะจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
 8. นายบุญศรี   พรหมพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
 9. นายสะถิน    วิเศษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
 10.นายชุนันพร พลราชม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 11.นายด าหลิด  หลาบโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 12.นายเอกพงศ์ พรหมพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
 13.นายประถ า   น้อยเภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
 14.นายบุญมี     บัวทองจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของทะเบียนอ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564) พบว่าต าบลค าพ้ี มีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 4,815 คน จ าแนก
เป็นประชากรชาย 2,408 คน ประชากรหญิง 2,407 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,347 ครัวเรือน 

 
 

ตาราง 3.1 จ านวนประชากรและครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
ต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

จ านวนครัวเรือนและประชากร  จ านวน  9  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน  หญิง (คน) รวม 

๑ ค าพ้ี 187 303 312 615 

๒ มูลอ้น 86 185 151 336 

๓ นาผือ 218 373 366 739 

๔ บอน 128 228 237 465 

๕ ค าพ้ีน้อย 126 244 240 484 

๖ กลาง 243 419 454 873 

7 บ้านมูลอ้นน้อย 37 85 76 161 

8 บ้านนาผือ 181 336 341 677 

9 บ้านค าพ้ี 141 235 230 465 

รวมทั้งสิ้น 1,347 2,408 2,407 4,815 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก  ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๔ 

 
 

๓.  ประชากร 
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ตาราง 3.2 จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 -  2564 
ต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  

 
 
 
 
 

  
 
 

ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖1 พ.ศ. 25๖2 พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖๔ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

1 ค าพ้ี 302 310 300 303 296 306 298 311 303 312 
2 มูลอ้น 181 161 180 159 182 154 187 153 185 151 
3 นาผือ 366 359 368 362 369 361 369 366 373 366 
4 บอน 222 224 223 229 224 237 228 239 228 237 
5 ค าพ้ีน้อย 250 233 247 234 246 237 245 238 244 240 
6 กลาง 422 462 419 459 422 461 420 453 419 454 
7 บ้านมูลอ้นน้อย 88 81 90 81 89 81 86 77 85 76 
8 บ้านนาผือ 326 344 335 344 333 338 334 336 336 341 
9 บ้านค าพ้ี 241 228 243 227 239 230 238 228 235 230 

รวม 
2,398 2,402 2,405 2,398 2,400 2,405 2,405 2,401 2,408 2,407 

4,800 4,803 4,805 4,806 4,815 
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3.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ประชากรช่วงอายุระหว่าง 0-17 ปี จ านวน 965 คน คิดเป็นร้อยละ 20.04  ของประชากรทั้งหมด 
 ประชากรช่วงอายุระหว่าง 18-59 ปี จ านวน 3,059 คน คิดเป็นร้อยละ 63.53 ของประชากรทั้งหมด 
 ประชากรช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 791 คน คิดเป็นร้อยละ 16.43 ของประชากรทั้งหมด  
 

ประชากรในต าบลค าพี้ หมู่ที่ ๑ -9 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ประชากร ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 525 440 965 อายุระหว่าง 0-17 ปี 

จ านวนประชากร 1,533 1,526 3,059 อายุระหว่าง 18-59 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 350 441 791 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 2,408 2,407 4,815  
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
ระดับก่อนปฐมวัย (3 – 5  ขวบ)  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในปีการศึกษา 
2544 โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูหรือครูผู้ช่วยให้ช่วยด าเนินการสอน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 แห่ง และมีจ านวนเด็กก่อนวัยเรียน 
ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1.1 จ านวนเด็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖4 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง    9 11   11  22 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง     6 12  15   27 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือ    3 21 13 34 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรงาม    4 7 10 17 

รวม  51  49  100 

4.  สภาพทางสังคม 
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  (2) โรงเรียนปฐมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้งหมดจ านวน 3 แห่ง และมีข้อมูลจ านวนนักเรียน ดังนี้ 

ตาราง 4.1.2 จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (50) - 17 6 20 14 24 25 23 28 157 

 ๒. โรงเรียนนาผือบอนราฎร์นุกูล - 4 13 8 10 22 6 16 13 92 

 ๓. โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น - 1 6 1 5 4 7 7 7 38 
รวมทั้งสิ้น  22 25 29 29 50 38 46 48 287 

 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนขยายโอกาส) 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ๑. โรงเรียนไทรัฐวิทยา 50 26 35 40 101 

รวม 26 35 40 101 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ เดือน มิถุนายน  ๒๕๖4 
 

  (3) ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
   ในเขตพ้ืนที่ต าบลค าพ้ี มีศูนย์การศึกษานอกระบบ จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลค าพี้ 
 
   

4.2  สาธารณสุข     
               (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพ้ี  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านค าพ้ี  หมู่ที่  1 

  (2)  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  9  แห่ง  หมู่ที ่ 1 – 9 
    

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนและของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
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๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรหนองบ่อได้

แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน 
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ีสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส 
การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ีก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วย
เอดส์   ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ  786  คน  ผู้พิการ  269  คน  ผู้ป่วยเอดส์  3  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10    
มิถุนายน  พ.ศ. 2564)   
 
 
 
            5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ต าบลค าพ้ีมีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

ข้อมูลถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 ๑๕ - 7 8 - 
2 ๑๐ - 8 2 - 
3 ๑๖ - 11 5 - 
4 ๑๑ - 11 - - 
5 ๑๒ - 6 6 - 
6 ๑๗ - 11 6 - 
7 ๗ - 4 3 - 
8 ๑๒ - 7 5 - 
9 ๑๒ - 5 7 - 

รวม 112 - 70 42 - 
ถนนเชื่อมระหว่างต าบล  3 3  
ถนนในการรับผิดชอบ

ของหน่วยงานอื่น 
  1 

(อบจ.) 
 

 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 5.2  การไฟฟ้า 
ต าบลค าพี้มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  1,347  ครัวเรือน 

๕.๓  การประปา 
ต าบลค าพี้มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน   

         5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน   
      ๕.๕  ระบบโลจิสติกส ์(Logistics)  หรือการขนส่ง 
  ในพ้ืนที่ต าบลค าพ้ี  ไม่มีบริษัทขนส่ง  ในการขนส่งส่วนมากจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
โดยรถรับจ้างและรถส่วนตัว ส าหรับการส่งของพัสดุจะไปส่งที่ไปรษณีย์ประจ าต าบล ประจ าอ าเภอ และ บริการ
ขนส่งเอกชน และมีทา่รถขนส่ง   จ านวน  ๑  แห่ง  อยู่ทีอ่ าเภอนาแก ให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
  

  
  

6.1  การเกษตร 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าสวนยางพารา  ท าไร่ รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
อ่ืน ๆ ซึ่งไม่สามารถจ าแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ท าสวนผลไม้ ตามล าดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

จ านวนครัวเรือน จ าแนกตามอาชีพ ปี 25๖๒ 
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละของครัวเรือน 
ก าลังศึกษา 1 0.09 
ไม่มีอาชีพ 11 1.03 
เกษตร - ท านา  797 74.70 
เกษตร – ท าไร่ 6 0.56 
เกษตร - ท าสวน  27 2.53 
เกษตร - ประมง  0 0 
เกษตร – ปศุสัตว์ 0 0 
พนักงาน - รับราชการ 41 3.84 
พนักงาน – รัฐวิสาหกิจ 0 0 
พนักงานบริษัท 103 9.65 
รับจ้างทั่วไป 23 2.16 
ค้าขาย 24 2.25 
ธุรกิจส่วนตัว 16 1.50 
อาชีพอ่ืน ๆ 18 1.69 

รวม 1,067 100 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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6.2  การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว ์

ต าบลค าพ้ี มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ ไก่ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบล
ค าพ้ี อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 6.4  การบริการ 

ร้านค้าชุมชน (ศูนย์สาธิตหมู่บ้าน) จ านวน  1 แห่ง 
ร้านค้าทั่วไป   จ านวน  34 แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีมีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 1 แห่ง  คือ อ่างเก็บน้ าห้วย
ผักดอก 
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 - กลุ่มเกษตรกรท านา  จ านวน     1 กลุ่ม 
 - กลุ่มปลูกยางพารา  จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มไม้กฤษณา   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มแม่บ้าน   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มจักรสาน   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มทอผ้ามุก   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มเย็บผ้า   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มเพาะเห็ด   จ านวน      1    กลุ่ม 
 - กลุ่มเลี้ยงสัตว์   จ านวน      1    กลุ่ม 
6.8  แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูกข้าว ไร่
ยาสูบ ยางพารา ประกอบอาชีพส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป 

 
 

๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลค าพ้ี  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แห่ง  ดังนี้ 
  1. วัดทองสว่าง  บ้านกลาง หมู่ที ่6 
  2. วัดโพธิ์ศร ี  บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 
  3. วัดจอมแจ้ง  บ้านค าพ้ี หมู่ที ่9 
  4. วัดปัญญาวนาราม บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ที่ 5 
  5. วัดไทรงาม  บ้านบอน หมู่ที่ 4 
  6. วัดม่วงไข่  บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 

๗.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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๗.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม และ ตุลาคม   

๗.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอผ้ามุก 
และการจักรสาน 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนใช้ภาษาไทญ้อและภูไทในการพูดคุย สื่อสาร     

๗.๔  OTOP  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ในต าบลค าพ้ี  ไม่มีสินค้า  OTOP  แตม่ีสินค้าที่ท าขึ้นเพ่ือบริโภค ขาย และเป็นของฝาก ส่วนใหญ่
จะเป็นเครื่องจักรสานและผ้าทอ 
 
 
 

8.๑  ทรัพยากรน้ า    
 แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. ล าห้วย,ล าน้ า  จ านวน   6  สาย 
 2. บึง,หนองน้ า  จ านวน   7  แห่ง 
 3. อ่างเก็บน้ า  จ านวน   2  แห่ง 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 1. ฝาย   จ านวน   7    แห่ง 
 2. ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  9    แห่ง 
 3. ถังเก็บน้ าฝน  จ านวน   25  แห่ง 
8.๒  ทรัพยากรป่าไม้    
 ป่าไม้อยู่ในเขตอุทยาน (ภูหินแท่น,ภูเสือ,ภูไม้โก๊ะน้อย) ของกรมป่าไม้ 
8.๓  ภูเขา   
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี มีภูหินแท่น,ภูเสือ,ภูไม้โก๊ะน้อย 
8.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกเป็นที่นา  ไร่  สวน  
ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ  แต่ก็ยังมีพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  ก็ได้แก่  พ้ืนที่ที่มีดินที่สามารถเพราะปลูกได้  ต้นไม้  น้ าที่ได้จากน้ าฝนตาม
ธรรมชาติที่ไหลลงสู่ล าห้วย  สระน้ าสาธารณะ  หนอง  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ  
           

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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*********************************** 

๙.  อื่น ๆ  ด้านการคลัง
ท้องถิ่น



 
 

สว่นที ่๒ 
 

ยุทธศาสตร ์

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ส่วนที่ ๒ 
 
  

 
 
 

  

  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ รวม ๖ คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ  

 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่า
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่
ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิต
ในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัย     
ท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี สัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
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เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง  ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้ างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
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ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เ กิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ เปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแนบแน่นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม              

มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦

๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มี
แม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  
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๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณ
แอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดู
ฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง 
แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่ง
เป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ 
จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า 
และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความ
ยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันก าแพงแล้วไหลลงสู่
แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ล าปาว ล าน้ าอูน ล าน้ าสงคราม ล าเสียว 
ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง และล าตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร 
(สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด 
เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบ
น้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 
จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซ่ึง
ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
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๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

ในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุม
ทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทาง
พิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มี
จ านวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 
และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ 
๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับ

อาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 
50.77 ของก าลังแรงงาน ของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕
5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อย
ละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี 
๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ใน
ปี 2560 มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 
จ านวน ๓,๔๗7 แห่ง  
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้ มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง  ใ น ปี  ๒ ๕ 60 ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 
๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาค
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้
ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัด
อุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจ านวน
การเกิดไฟป่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 878 ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้ 9,687 
ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจ านวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟ
ไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟ
ไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพ
ต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่
มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ 
ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 
ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
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๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ

กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
 
 

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ป ี2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป ี2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
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8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

    ทศิทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจงัหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู  และเลย)  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับ  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
   โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร)  
   วิสัยทัศน์  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
   “สังคมเข้มแข็ง เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต”้  
   เป้าประสงค์รวม   “ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุข
ทุกช่วงวัย” 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้านได้แก่ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม)  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัว
ปลอดภัย  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติก ให้กับ
ภาคธุรกิจในพื้นที ่ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

  แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) 
   วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GPP Per 
Capita) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 (ฐานปี 61 = 78,802 บาทต่อคนต่อปี)” 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 6 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
    ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   
         ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
        (พ.ศ.2566-2570) 
      วิสัยทัศน์  “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
   พันธกิจ 

  1.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และ

ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
  4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่

สินค้าการเกษตร 
  6. ป้องกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
  7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 
  8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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   เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก 

และปลอดภัย 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
  5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
  6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ 
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
              2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
              4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
              5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
              6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทย
แลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ลุ่ ม อ า ห า ร   เ ก ษ ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ  ( Food, Agriculture & Bio- Tech)  อ า ทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ  เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 
 
         2.1 วิสัยทัศน์  
 “ต ำบลค ำพี้กำรศึกษำก้ำวไกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 

รักษำสิ่งแวดล้อม” 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม 
     2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
     5. การพัฒนาด้านสังคม 
     6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
     9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          2.3 เป้าประสงค์ 
    1. ต าบลแห่งการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
    2. ต าบลแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
    3. ต าบลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    4. ต าบลที่มีความปลอดภัยในชวีิตและประชาชนมสีุขภาพที่ดี 
    5. ประชาชนมีความเป็นพลเมืองอาเซียน 
    6. บุคคากรท้องถิ่นมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารงาน 
    7. ต าบลตน้แบบด้านการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรน้ า 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
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          2.4 ตัวชี้วัด 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในต าบลได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทางวิชาการ   
  2. ประชาชนและเยาวชนในต าบลมีความภาคภูมิใจในชนเผ่าของชุมชน และด าเนินวิถีชีวิตตาม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. มีการค้าขาย และร้านค้าหรือภาคธุรกิจ เพิ่มข้ึนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  4. ไม่มีการก่ออาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และมีสุขภาพที่ดี 
  5. ประชาชนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียน 
  6. ประชาชนพึงพอในการให้บริการ ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป 
  7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้  
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในต าบลได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทางวิชาเพ่ิมขึ้น             
ร้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี 
  2. ประชาชนและเยาวชนในต าบลมีความภาคภูมมิใจในชนเผ่าของชุมชน และด าเนินวิถีชีวิตตาม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในระยะเวลา 5 ปี 
  3. มีการค้าขาย และร้านค้าหรือภาคธุรกิจ มีนักท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ในระยะเวลา 5 ปี 
  4. คดีอาชญากรรมไม่เกิดขึ้นหรือลดลงในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และมีสุขภาพที่ดี
ร้อยละ 80 
  5. ประชาชนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 
   6. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะต าแหน่ง ร้อยละ 85 และ อบต. ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

          2.6 กลยุทธ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
  กลยุทธ์ 
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
     2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในต าบล 
     3. ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
     4. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ต าบล 
                เพ่ือรองรับการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รองรับ 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
กลยุทธ์ 

     1. ขุดลอกล าห้วย หนองน้ าสาธารณะต่าง ๆ 
     2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
     3. ขุดบ่อสาธารณะแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
     4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายน้ าล้น 
     5. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
     6. ก่อสร้างสถานีสูบน้ า 
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     7. ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
    เพ่ือรองรับประชาชนในต าบลซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องใช้น้ าเพ่ือ

 การเกษตรในการปลูกพืชผลและท าไร่ท านา   
 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 

     1. จัดการเรียน การสอนในระดับปฐมวัย 
     2. เตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 
     3. ส่งเสริมการศึกษาระดับประถม มัธยม 
     4. ส่งเสริมงานศาสนา 
     5. ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     6. ส่งเสริมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 
              เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนอนุบาล,อนุบาล และ
     ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
     ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

     1. การอนุรักษ์ บ ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. การปลูกต้นไม้ 
     3. การก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
     4. การรักษาความสะอาดภายในต าบล 
     5. การตรวจสอบและดูแลพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
            เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
กลยุทธ์ 

     1. การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ 
     2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในต าบล 
     3. จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพประชาชน 
     4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งในต าบล 
            เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 
 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพในต าบล 
     2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต าบล 
     3. ก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
     4. ก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
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          เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและการค้าขายในต าบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การรับคณะศึกษาดูงานเพ่ือดูวิถีชีวิต การก่อสร้างถนนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ 
     1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     2. ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

          เพ่ือส่งเสริมและดูแลในเรื่องของสุขภาพ และสุขภาวะของคนในต าบลให้มีสุขภาพดีทั้ง
กายและใจ 

 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในต าบล 
     2. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

          9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กลยุทธ์ 
     1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2. ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานภายในองค์กรมีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สุดคือ
การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Position) คือการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ โดยใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวน าสู่ความส าเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมาก
เท่าไร จะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่าง ๆขององค์กร ก็จะต้อง
สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Strategic Position) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
    1. ต าบลแห่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    2. ต าบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    3. ต าบลแห่งภาคการเกษตร 
    4. ต าบลแห่งการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    5. ต าบลแห่งความเป็นมืออาชีพทางการบริหารงานท้องถิ่น 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี มีความ

สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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๒.๘ ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม      

ความมั่นคง 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขนั 

การพฒันาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 12 

(10 
ยุทธศาสตร์) 

5. 
การเสริม 

สร้าง
ความ
ม่ันคง

แห่งชาติฯ  

1. 
การเสริม 
สร้างและ
พฒันา

ศักยภาพ
ฯ 

10. 
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ
เพือ่การ
พฒันา 

 

9. 
การ

พฒันา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

8. 
การ

พฒันา
วิทยา 
ศาสตร์ 
เทคโน 
โลยี ฯ 

 

7. 
การ

พฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส ์

 

3. 
การสร้าง

ความ
เข้มแข็ง

ทาง
เศรษฐกิจ

ฯ 
 

6. 
การ

บริหาร
จัดการ

ใน
ภาครัฐฯ 

4. 
การเติบโต
ที่เปน็มิตร

กับสิง่ 
แวดล้อมฯ 

2. 
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้า
ฯ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี 

แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน  

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. 
บริหารจัดการน้้าให้

เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ 

2. 
แก้ปัญหาความ

ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

3. 
สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจ

ภายในฯ 

4. 
พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงบูรณาการ 

5. 
ใช้โอกาสจากการ
พัฒนาโครงข่ายฯ 

6. 
พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์ฯ 
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แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน  

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. 
บริหารจัดการน้้าให้

เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฯ 

2. 
แก้ปัญหาความ

ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

3. 
สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจ

ภายในฯ 

4. 
พัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงบูรณาการ 

5. 
ใช้โอกาสจากการ
พัฒนาโครงข่ายฯ 

6. 
พัฒนาความร่วมมือ
และใช้ประโยชน์ฯ 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 2  

(มี 4 ยทุธศาสตร์) 

1. 
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
เชื่อมโยงประเทศ

เพื่อนบ้าน 

2. 
การส่งเสริมการผลิต
การสร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางการเกษตรฯ 

3. 
การพัฒนาขีด

ความสามารถด้าน
การค้าฯ 

4. 
การพัฒนาสังคม 

สิ่งแวดล้อม และความ
มั่นคง 

แผนพัฒนาจังหวัด
นครพนม  

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

1. 
การพัฒนาคุณภาพ

ทางการท่องเที่ยวและ
บริการ 

2. 
การพัฒนาการเกษตร

และอุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

3. 
การพัฒนาการค้าและ

การลงทุน 

4. 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

5. 
การรักษาความมั่นคง

และความสงบ
เรียบร้อย 

6. 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวดั
นครพนม  

(มี 6 ยุทธศาสตร์) 

1. 
การพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์

2. 
การพฒันาด้าน

ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น 

3. 
การพฒันาการ

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

4. 
การพฒันาการ
ค้าผ่านแดน 

5. 
การปรบัสมดุลและ
เพิ่มประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ

ภาครัฐ 

6. 
เมืองน่าอยู ่
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวดั
นครพนม  

(มี 6 ยุทธศาสตร์) 

1. 
การพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์

2. 
การพฒันาด้าน

ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น 

3. 
การพฒันาการ

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

4. 
การพฒันาการ
ค้าผ่านแดน 

5. 
การปรบัสมดุลและ
เพิ่มประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ

ภาครัฐ 

6. 
เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อบต.ค้าพี้  

(มี 9 ยุทธศาสตร์) 

1. 
การพฒันาด้านการ

คมนาคม 

2. 
การพฒันา 

ด้านแหล่งน้้า 

3. 
การพฒันาด้านการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. 
การพฒันาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

5. 
การพฒันาด้านสังคม 

6. 
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

และการท่องเที่ยว 

7. 
การพฒันาด้าน
สาธารณสุข 

8. 
การพฒันาด้านการเมือง

และการบรหิาร 

9. 
การพฒันาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
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  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  ANALYSIS  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strength = S), จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity = O), อุปสรรค 
(Threat = T) เป็นเครื่องมือ  ซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ดังต่อไปนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strength) มีดังนี้ 
  1.1 เป็นต าบลทีม่ีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลาย  
  1.2 มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในต าบลหลายแห่งส าหรับการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร  
  1.3 มีพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าต าบลได้ 

1.4 มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพที่มีคุณภาพหลายอย่าง เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
  1.5 มีพ้ืนที่ติดถนนเส้นทางหลักเพ่ือคมนาคมขนส่งผ่านไปยังหลายอ าเภอและหลายจังหวัด 
เช่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร  
  1.6 มีกลุ่มแกนน าชุมชนที่เข้มแข็ง 
 2. จุดอ่อน (Weakness)  
  2.1. เกษตรกรไม่มีความรู้ทางวิชาการ และขาดนักวิชาการมาส่งเสริมในเรื่องการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่า 
  2.2 แหล่งน้ าขนาดใหญ่ ในต าบลยังไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมากตลอดทั้งปีท าให้ช่วง
หน้าแล้งขาดน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2.3 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบลมีการรวมกลุ่มกันน้อย จึงท าให้อ านาจในการต่อรองตลาด
น้อยลง  

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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2.4 ประชาชนในต าบลยังไม่สนใจและไม่ค่อยให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
ซึ่งแผนถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของต าบล 
  2.5 ขาดงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินการต่าง ๆ  
  2.6 ประชาชนยังไม่สามารถรู้รับปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโรคระบาดที่อุบัติใหม่ 
 3. โอกาส (Opportunity) มีดังนี้ 
  3.1 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 3.2 นโยบายรัฐบาลในการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 
  3.3 นโยบายจังหวัดนครพนมส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 3.4 มีหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการรวมกลุ่มอาชีพ  
 4. อุปสรรค (Threat) มีดังนี้ 
  4.1 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท าให้แรงงานเสรีต่าง ๆ เข้ามาในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน ท าให้ยากต่อการดูแลในเรื่องบริการสาธารณะต่าง ๆ 
  4.2 เมื่อมีหน่วยงานราชการเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมด้านอาชีพต่าง ๆ แต่ยังไม่มีตลาด
รองรับสินค้า 
  4.3 จังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และอาจเป็นทางผ่าน 
ของเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศ 
   4.4 การแข่งขันในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวิถีและเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดมีจ านวนมาก 
เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดแห่งวัฒนธรรมและชนเผ่า 
   4.5 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคท่ีอุบัติใหม่ 
    

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 บริบทภายใน 

 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการ
ผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจ
ไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขใน
ระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลง
ตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  
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(๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่
เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้า
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนลดลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมา   
ภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและ
จัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology หรื อที่ เ รี ย ก ว่ า  Internet of Things ( เ ทค โน โลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 



 
 

สว่นที ่๓ 
 

การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ไปสู่การปฏบิตั ิ
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ส่วนที่ 3 
 

 

 

 

  
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการคมนาคม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง อบต.ค าพ้ี 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง อบต.ค าพ้ี 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 
แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ค าพ้ี 

 

 



 
 

บญัชสีรุป 

โครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

(ผ. ๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 137,000     -      -             -      -             -      -             -      -             1 ๑๓๗,๐๐๐
รวม ๑ ๑๓๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๓๗,๐๐๐

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -      -             -      -             -      -             -      -             -      -              

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม
3.1 แผนการศึกษา 22 4,748,500   22 4,748,500   22 4,748,500   22 4,748,500   22 4,748,500   110 ๒๓,๗๔๒,๕๐๐
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

รวม 28 ๔,๘๘๘,๕๐๐ 28 ๔,๘๘๘,๕๐๐ 28 ๔,๘๘๘,๕๐๐ 28 ๔,๘๘๘,๕๐๐ 28 ๔,๘๘๘,๕๐๐ 140 ๒๔,๔๔๒,๕๐๐
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร 6 295,000     6 295,000     6 295,000     6 295,000     6 295,000     30 ๑,๔๗๕,๐๐๐

รวม 6 ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๖ ๒๙๕,๐๐๐ ๓๐ ๑,๔๗๕,๐๐๐
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 10,173,200   7 10,173,200   7 10,173,200   7 10,173,200   7 10,173,200   35 ๕๐,๘๖๖,๐๐๐
5.2 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 150,000     8 150,000     8 150,000     8 150,000     8 150,000     40 ๗๕๐,๐๐๐
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 2 75,000       2 75,000       2 75,000       2 75,000       2 75,000       10 ๓๗๕,๐๐๐
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 3,150,000  2 700,000     0 -             0 -             0 -             11 ๓,๘๕๐,๐๐๐
5.5 แผนงานงบกลาง 2 80,000       2 80,000       2 80,000       2 80,000       2 80,000       10 ๔๐๐,๐๐๐

รวม 28 ๑๓,๖๒๘,๒๐๐ 21 ๑๑,๑๗๘,๒๐๐ 19 ๑๐,๔๗๘,๒๐๐ 19 ๑๐,๔๗๘,๒๐๐ 19 ๑๐,๔๗๘,๒๐๐ 106 ๕๖,๒๔๑,๐๐๐

140,000     6 140,000     6 140,000     6 30 ๗๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพี   อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

แผนงำน

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี

140,000     6 140,000     6
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเท่ียว
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 1 30,000       1 30,000       1 30,000       1 30,000       1 30,000       5 ๑๕๐,๐๐๐

รวม 1 ๓๐,๐๐๐ 1 ๓๐,๐๐๐ 1 ๓๐,๐๐๐ 1 ๓๐,๐๐๐ 1 ๓๐,๐๐๐ 5 ๑๕๐,๐๐๐
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 65 ๑,๔๐๐,๐๐๐

รวม 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 13 ๒๘๐,๐๐๐ 65 ๑,๔๐๐,๐๐๐
8.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
และกำรบริหำร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 ๓๐๓,๑๐๐ 4 ๒๔๐,๐๐๐ 4 ๒๔๐,๐๐๐ 4 ๒๔๐,๐๐๐ 4 ๒๔๐,๐๐๐ 21 ๑,๒๖๓,๑๐๐
8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 ๔๙๑,๐๐๐ 14 ๔๙๑,๐๐๐ 14 ๔๙๑,๐๐๐ 14 ๔๙๑,๐๐๐ 14 ๔๙๑,๐๐๐ 70 ๒,๔๕๕,๐๐๐

รวม 19 ๗๙๔,๑๐๐ 18 ๗๓๑,๐๐๐ 18 ๗๓๑,๐๐๐ 18 ๗๓๑,๐๐๐ 18 ๗๓๑,๐๐๐ 91 ๓,๗๑๘,๑๐๐
9.  ยุทธศำสตร์ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 ๖๐๐,๐๐๐ 13 ๑,๑๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 61 ๓,๕๐๐,๐๐๐

รวม 12 ๖๐๐,๐๐๐ 13 ๑,๑๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 12 ๖๐๐,๐๐๐ 61 ๓,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั งสิ น 108 ๒๐,๖๕๒,๘๐๐ 100 ๑๘,๕๐๒,๗๐๐ 97 ๑๗,๓๐๒,๗๐๐ 97 ๑๗,๓๐๒,๗๐๐ 97 ๑๗,๓๐๒,๗๐๐ 499 ๙๑,๐๖๓,๖๐๐
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ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปี

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพี   อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

แผนงำน
ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 9,696,900    10 5,227,000  9 5,258,800  7 2,375,000  4 962,000     50 ๒๓,๕๑๙,๗๐๐

รวม ๒๐ ๙,๖๙๖,๙๐๐ ๑๐ ๕,๒๒๗,๐๐๐ ๙ ๕,๒๕๘,๘๐๐ ๗ ๒,๓๗๕,๐๐๐ ๔ ๙๖๒,๐๐๐ ๕๐ ๒๓,๕๑๙,๗๐๐
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน  ำ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 3,390,000    -      -             -      -             -      -             1 202,000     8 ๓,๕๙๒,๐๐๐

รวม ๗ ๓,๓๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๒๐๒,๐๐๐ ๘ ๓,๕๙๒,๐๐๐
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 505,000       1 1,008,000  -      -             -      -             2 776,000     5 ๒,๒๘๙,๐๐๐
รวม ๒ ๕๐๕,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗๗๖,๐๐๐ ๕ ๒,๒๘๙,๐๐๐

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเท่ียว
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 788,000       -      -             -      -             -      -             -      -             2 ๗๘๘,๐๐๐
6.2 แผนงานการเกษตร 9 270,000       9 270,000     9 270,000     9 270,000     9 270,000     45 ๑,๓๕๐,๐๐๐

รวม ๑๑ ๑,๐๕๘,๐๐๐ ๙ ๒๗๐,๐๐๐ ๙ ๒๗๐,๐๐๐ ๙ ๒๗๐,๐๐๐ ๙ ๒๗๐,๐๐๐ ๔๗ ๒,๑๓๘,๐๐๐

รวมทั งสิ น ๔๐ ๑๔,๖๔๙,๙๐๐ ๒๐ ๖,๕๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๕,๕๒๘,๘๐๐ ๑๖ ๒,๖๔๕,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๑๐,๐๐๐ ๑๑๐ ๓๑,๕๓๘,๗๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพี   อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม

ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖9

แผนงำน

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๒๐ ๙๙,๑๗๕,๐๐๐

รวม ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๔ ๑๙,๘๓๕,๐๐๐ ๒๐ ๙๙,๑๗๕,๐๐๐
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
แหล่งน  ำ

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓๕ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐

รวม ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๕,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓๕ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐

รวมทั งสิ น ๓๑ ๒๕,๐๘๕,๐๐๐ ๓๑ ๒๕,๐๘๕,๐๐๐ ๓๑ ๒๕,๐๘๕,๐๐๐ ๓๑ ๒๕,๐๘๕,๐๐๐ ๓๑ ๒๕,๐๘๕,๐๐๐ ๑๕๕ ๑๒๕,๔๒๕,๐๐๐

 

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงกำรเกินศักยภำพ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพี   อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
รวม ๕ ปี

แผนงำน

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70
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จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

1.  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๑๔ ๑,๐๔๓,๒๐๐ -     -          ๑๑ ๑๗๘,๘๐๐ -     -         ๑๑ ๑๗๘,๘๐๐ ๓๖ ๑,๔๐๐,๘๐๐

2.  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ๕ ๒๗๐,๖๐๐ -     -          -     -         -     -         -     -            ๕ ๒๗๐,๖๐๐

3.  แผนงำนกำรศึกษำ ๕ ๖๓,๑๐๐ -     -          ๕ ๖๓,๑๐๐ -     -         ๕ ๖๓,๑๐๐ ๑๕ ๑๘๙,๓๐๐

4.  แผนงำนสำธำรณสุข ๗ ๖๐,๘๐๐ ๑ 1,070,000  -     -         -     -         -     -            ๘ ๑,๑๓๐,๘๐๐
5.  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 
และนันทนำกำร

๑ ๗๕,๗๕๐ -     -          -     -         -     -         -     -            ๑
๗๕,๗๕๐

6.  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๑ ๑,๔๐๐ -     -          -     -         -     -         -     -            ๑ ๑,๔๐๐

7.  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๓ ๓๙,๒๐๐ -     -          1 16,000      -     -         -     -            ๔ ๕๕,๒๐๐

รวมท้ังส้ิน 36 1,554,050  1 1,070,000 17 257,900    -       -            16 241,900       70 3,123,850   
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพ้ี  อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
รวม ๕ ปี

แผนงำน

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70



 
 

บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

(ผ. ๐๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ. 02 

 
ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 1 : การพัฒนาด้านการคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ก
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี 

 

 

 

เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายใน อบต.
ค าพี ้หมู่ที ่1 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 250 ตาราง
เมตร ก่อสร้างแบบ  
ท1-01 รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.
4/5/6 และแบบแปลน
ที ่อบต.ค าพี้ก าหนด ป้าย
โครงการ จ านวน  
1 ป้าย  

137,000 - - - - ประขาชนได้รับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 75 

ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติ ด ต่ อ ร า ช ก า ร
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

รวม 1/0/0/0/0 137,000 - - - -    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน
ส่วนต าบล  ครู  ผู้ดูแล
เด็ก  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรม ใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ครู 
ผู้ดูแลเด็ก  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การจัดท า
โครงการ 

บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

งาน
การศึกษา 
(ส านักปลัด) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

- เพื่อให้เด็กมีความสุข 
สนุกกับการ
เคลื่อนไหวในการท า
กิจกรรม  

- เพื่อให้เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก
เหมาะสมตามวัย และ
มีความรับผิดชอบ  

- เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ
ต่อผู้อื่น มีการเสียสละ 
และรักความสามัคคี  

 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ค าพี้และต าบลใกลเ้คียง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
จ านวนเด็กและ
เยาวชน ต าบล
ค าพี ้
ได้รับความพึง
พอใจในการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

- เด็กและเยาวชน
สามารถแสดงออก
ถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตน โดยการ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี
และมี คณุธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อสังคม  

- เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน- เด็ก
และเยาวชนไดร้ับ
การส่งเสริม
พัฒนาการความ
พร้อมตามวยัที่
เหมาะสม อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

งาน
การศึกษา 
ส านัก 
งานปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ได้แสดงออก 
กล้าคิด กลา้ท า 
ในทางสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลค าพี ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาชน ได้
แสดงออก กล้าคิด 
กล้าท า ในทาง
สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

4 โครงการเกลือ
ไอโอดีนเพื่อสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนใน ศพด. 
ได้รับการบรโิภค
อาหารที่มี
ส่วนประกอบหลักจาก
เกลือไอโอดีน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100  ของเด็ก
ได้รับสารไอโอดีนครบ
ทุกคน 

นักเรียนใน ศพด. 
ไม่เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและเฝ้า
ระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก
ก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อน
วัยเรียนมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมอง
เจริญเติบโตสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
ได้รับสารอาหารครบ
ห้าหมู ่

เด็กก่อนวัยเรยีนที่
เสี่ยงต่อการมีภาวะ
ทุพโภชนาการ
ได้รับการเฝ้าระวัง
และตดิตามทาง
โภชนาการ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

6 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
เอดส์และ
เพศสัมพันธ์ใน
สถานศึกษา 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานเพื่อ
การป้องกันการติดเชื้อ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส ์

เด็กเรยีนโรงเรียนบ้าน
ค าพี ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการด าเนินงานเพื่อ
การป้องกันการติดเชื้อ
โรคตดิต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ และโรค
เอดส ์

ท าให้ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นแกน
น าเผยแพร่ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูผูดู้แลเด็กและผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ 

ครู ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 95% ของผู้
เข้ารับการอบรม
ท างานด้านเอกสารได้
ถูกต้อง 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ศักยภาพด้าน
วิชาการก่อให้เกิด
งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดสื่อ
สร้างสรรคส์ าหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการท า
สื่อการเรียนการสอน 
-เพื่อให้สื่อการเรยีน
สอนมีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ครู ผู้ดูแลเด็ก  และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 ศูนย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100% ของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถท าสื่อการสอน
ได ้

ครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กมี
สื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอต่อ
จ านวนเด็ก 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

9 โครงการอบรมให้
ความรูผู้้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้มี
ความรู้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่าง
ถูกต้องเมื่ออยู่กับ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองร้อยละ 90 
ได้รับความรูจ้ากการ
เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ในการไป
ปฏิบัติจริงต่อเด็ก
ของตน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

10 โครงการป้องกัน
โรคตดิต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ใน ศพด. เพื่อให้
ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของท่านได้อย่าง
ถูกวิธี 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตความรับผดิชอบ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผู้ปกครอง
ที่ได้รับการอบรม
เข้าใจวิธีรักษา
โรคตดิต่อ 

ศพด. มีระบบเฝา้
ระวังโรคติดต่อที่
อาจเกิดขึ้นในเด็ก 
ผู้ปกครองสามารถ
ดูแลบุตรหลานได้
อย่างถูกวิธี 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามทศวรรษ
ที่ 21 

เพื่อให้เด็กมีความ
พร้อมทางการเรยีนรู้
ตามทศวรรษ ท่ี 21 

เด็กนักเรยีน ศพด. วัด
ไทรงาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็กมี
พัฒนาการดี สมวยั 

มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่
เป็นระบบ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

12 โครงการปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอด
สารพิษ ตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้เด็กได้กินผักท่ี
ปลอดสารพิษ 
-เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยได้น้อมน า
ปรัชญาแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ด ารงใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กนักเรยีน ศพด.วัด
ไทรงาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองปลูกผักสวน
ครัวกินเอง 

-เด็กปฐมวัยเรียนรู้
วิธีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
-ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยได้น้อมน า
ปรัชญาแนวทาง
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาด ารงใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

13 โครงการอาหาร
เสรมิ(นม)โรงเรียน
ประถมศึกษา 3 
แห่งในเขตพื้นท่ี 
ต าบลค าพี ้

เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย
ของนักเรียนให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์
แข็งแรง 

โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา (50) , โรงเรียน
บ้านกลางมูลอ้น , 
โรงเรียนบอนราษฎรนุ
กูล 

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเป้าหมาย ท่ี
ได้รับอาหารเสรมิ(นม) 
ที่มีคุณภาพไมเ่น่าเสีย 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
ประถมศึกษา 3 
แห่ง ในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าพี ้

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน ์

โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา (50) , โรงเรียน
บ้านกลางมูลอ้น , 
โรงเรียนบอนราษฎรนุ
กูล 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายทีไ่ดร้ับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

15 โครงการจดัสรร
อาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีต าบลค า
พี ้

เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย
ของนักเรียนให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 4 แห่ง 

264,500 264,500 264,500 264,500 264,500 ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
เป้าหมายทีไ่ดร้ับ
อาหารเสริม(นม) 
ที่มีคุณภาพไม่
เน่าเสยี 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

16 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย
ของนักเรียนให้
เจริญเติบโตสมบูรณ์
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 4 แห่ง 

637,000 637,000 637,000 637,000 637,000 จ านวนนักเรียน
ที่รับการส่งเสรมิ
มีสุขภาพอนามยั
แข็งแรง 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. 
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 

-เพื่อให้เด็กไดม้ี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา 
-เพื่อให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์จริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  
แห่ง 

 

221,000 
  

221,000 
  

221,000 
  

221,000 
  

221,000 
  

เด็กใน ศพด. 
ร้อยละ 

100 ได้รับ
จัดสรรครบ

ทุกคน 

-เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ 
สังคม สตปิัญญา 
-เด็กใน ศพด.ไดร้ับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

18 โครงการ 

เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. 
(ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่า
ชุดนักเรียน,พัฒนา
ผู้เรยีน) 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบผู้เรียนท่ี
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  
แห่ง 

 

85,000 
  

85,000 
 
  

85,000 
  

85,000 
  

85,000 
  

เด็กใน ศพด. -เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการส่งเสรมิ
ด้านการศึกษา 
 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
อุบัติใหม่และอุบตัิซ้ า 
ใน ศพด. แก่
ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคตดิต่อท่ีอาจจะเกิด
แก่บุตรหลาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 4 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้ปกครอง
จ านวนเด็ก
นักเรียน 

-ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ลูกหลาน 

-เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการครบ
ทุกด้าน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

20 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและ
ตรวจพัฒนาการเด็ก 

เพื่อเป็นการดูแล
สุขภาพของเด็ก 

เด็กใน ศพด.วัดจอมแจ้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
เด็กได้รับการ

ตรวจ
พัฒนาการ
ครบทุกคน 

เด็กได้รับการ
ตรวจพัฒนาการ
ทุกคน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

21 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ใน ศพด. 

เพื่อให้เด็กได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพตดิ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมแจ้ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ
เด็กได้รู้ถึงโทษ
ภัยของยาเสพ

ติด 

เด็กมีทักษะทาง
ความคิดรบัรู้ถึง
โทษภัยของยา
เสพติด 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปีและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี
งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 

-เพื่อให้แผนพัฒนา
การศึกษาห้าปีน าไปสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าใจ
และจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี
และงบประมาณ
ประจ าปีการศึกษาเป็น
และมีประสิทธิภาพ 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ทั้ง 4 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
95% ของผู้
เข้ารับการ
อบรมท า
แผนการ
ศึกษาได้
ถูกต้อง 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี การศึกษา
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณท่ี
สอดคล้องกับแผนของ
กระทรวง กรม จังหวัด 
และ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

รวม  22/22/22/22/ 4,748,500 4,748,500 4,748,500 4,748,500 4,748,500    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนการ
จัดงานประเพณีบญุบั้ง
ไฟ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์ 
ศิลปะประเพณี และ
วัฒนธรรม 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลค าพี ้

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
โครงการที่
จัดท าในแต่ละ
ปี 

ประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาให้
คงอยู่และสืบไป 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

2 โครงการอุดหนุนการ
จัดงานประเพณไีหล
เรือไฟและงานกาชาด
จังหวัดนครพนม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอนุรักษ์ 
ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ประชาชนในจังหวัด
นครพนมและ
จังหวัดใกล้เคียง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
โครงการที่
จัดท าในแต่ละ
ปี 

ประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาให้
คงอยู่และสืบไป 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

3 โครงการปฏิบัติธรรม
น าสุขต าบลค าพี ้

เพื่อก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการอยู่
ในสังคม มีจิตใจ
เกื้อกูลสงบรม่เย็น 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลค าพี้ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการที่
จัดท าในแต่ละ
ปี 

ท าให้เด็กและเยา
ชนตระหนักใน
ค่านิยมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถน าไป
ประพฤติปฏบิัติใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวันธรรม
สวนะ (วันพระและวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา) 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ความส าคญัของวัด
ในการเป็นฐานใน
การน าหลักธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลค าพี้ พนักงาน
ส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนโครงการ
ที่จัดท าในแต่ละ
ปี 

ท าให้เด็กและเยา
ชน ประชาชน 
เห็นความส าคัญ
ของศาสนาพุทธ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

5 โครงการวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อให้เด็กได้
ตระหนักถึงวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

ครู ผู้ปกครอง เด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรงาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมท าบุญ 

เพื่อเด็ก
ผู้ปกครองได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

6 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริม และ
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบไป 

ครู ผู้ปกครอง เด็ก
นักเรียน ประชาชน
ชาวบ้านบอน และ
หมู่บ้านใกล้เคยีง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทรงาม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมประเพณี
ลอยกระทง 

อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

รวม  6/6/6/6/6 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  6 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1  แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรม
สร้างแนวกันไฟป่า  

เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ไฟป่าที่ส่งผลเสียหายต่อ
พื้นที่ป่า  พื้นที่ท ากิน  
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งที่
อยู่อาศัย 

พนักงาน ลูกจ้าง
ของ อบต.ค าพี ้ 
และหน่วยงาน
ราชการ ตลอดจน
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
การท าแนวกันไฟ
ป่า 

เพื่อให้ชุมชนได้
ตระหนักเล็งเห็น
อันตรายจากไฟป่า
และลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบัน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ 

1.เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิ
สาขบูชา  
2.เพื่อเป็นการสนอง
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ใน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

พนักงาน ลูกจ้ า ง
ของ อบต.ค าพ้ี  และ
หน่วยงานราชการ 
ตลอดจนผู้สนใจเข้า
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
ประมาณ 500 คน 
 

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

จ านวนผู้ เข้าร่วม
โครงการไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 70 
 

1 . ป ร ะ ช า ช น มี
จิตส านึกที่ดี 
2.ประชาชนมีความ
รั กและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
4.1  แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพฯและเพื่อ 
ตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต.ค าพ้ี  อปพร. 
ตลอดจนประชาชน
ต าบลค าพ้ี 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

1.พัฒนาภูมิปัญญา
และกระบวนการ
เรียนรู้ของคน 
2.เพื่อให้คนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึง คุณค่า
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
พันธุกรรมสิ่งมีชีวิต 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าตลอดจนลดปัญหา/
ผลกระทบและอันตราย 
อันเน่ืองมากจากหมอก
ควันไฟป่า 

พนักงาน พนักงาน
จ้าง อบต.ค าพี้ อป
พร.และประชาชน
ต าบลค าพ้ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทุกคนมีส่วนร่วม
ในโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าตลอดจนลด
ปัญหา/ผลกระทบ
และอันตรายอัน
เนื่องมาจากหมอก
ควันไฟป่า 

ส านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
 

4.1  แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “รัก
น้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน” 

เพื่อสนองพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคและการเพาะปลูก และ
เพื่อสนองพระปณิธานในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และต้น
น้ า 

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.ค าพี้ 
อปพร.และ
ประชาชนต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
ที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้นน้ า ล าธาร และ
ทรัพยากรป่าไม้ 
ตลอดชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีต้องอยู่
ร่วมกับธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

6 โครงการ “Big 
Cleaning 
Day” 

เพื่อสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้
ดีขึ้น และให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงสถานท่ีท างาน
ใหส้ะอาด และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.ค าพี้  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สถานท่ีท างาน
มีบรรยากาศ
และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น ร้อยละ 
70 

บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานมี
สภาพที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 6/6/6/6/6 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       5 : ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบรหิารจัดการภาครัฐ 
       6 : ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 5 : การพัฒนาด้านสังคม 

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสรมิ
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้เกดิ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล 
ค าพี ้

  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การศึกษา 
ศาสนาและและ
วัฒนธรรมและ
เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ส านักปลดั 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้งสูงอายุเห็น
ความส าคญัของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
และส่งเสรมิให้มีการ
ดูแลซึ่งกันและกันใน
กลุ่ม 

ผู้สูงอายุในต าบล 
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคญัของ
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง มีการ
ดูแลซึ่งกันและ
กันในกลุ่ม 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ความรู้ด้าน 
สุขภาพแก่ ผูสู้งอายุ
และ ผู้พิการ  

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ มีความรู้
ด้านสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ มีความรู้ 
ทักษะ และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลตัวเอง
ได้ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

 
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจัดให้มี

สวัสดิการ เบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ภายในต าบล 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ 
ปี ขึ้นไป ภายพื้นที่

ต าบลค าพี ้

6,780,600 7,140,600 7,500,600 7,860,600 8,220,600 ร้อยละของผู้ที ่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
เงิน สวัสดิการ
อย่างครบถ้วน 

และคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจัดให้มี

สวัสดิการ เบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ 

สนับสนุน
สวัสดิการเบีย้ยัง
ชีพ ให้แก่ผู้พิการ
ภายในพื้นที่ต าบล

ค าพี ้

3,032,600 3,224,600 3,416,600 3,608,600 3,800,600 ร้อยละของผู้ที ่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับ
เงินสวัสดิการ 

อย่างครบถ้วน
และ คณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส ์
เพื่อจัดให้มี
สวัสดิการ เบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

สนับสนุน
สวัสดิการเบีย้ยัง
ชีพ ให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ ภายในพ้ืนท่ี 

ต าบลค าพี ้

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของผู้ที ่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเงิน 

สวัสดิการอย่าง
ครบถ้วน และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ยากจนให้ไดม้ีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ครอบครัวที่
ยากจนในเขต
พื้นที่  อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
หลังคาเรือนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมและ
สร้างบ้าน 

ประชาชนท่ี
ยากจนมีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคง
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

รวม 7/7/7/7/7 10,173,200 10,173,200 10,173,200 10,173,200 10,173,200    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตร ี

 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองของสตรี ให้เป็น
ที่ยอมรับต่อสังคม 

กลุ่มสตรตี าบลค าพี้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนสตรีที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สตรไีด้พัฒนา
ศักยภาพของ
ตนเองไดด้ียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว  

1. ลดความรุนแรง 
2. สรา้งความสามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมีความ
สามัคคเีพิ่มขึ้น
และมีความสุข 

ส านักปลดั 

3 โครงการ อบต. 
สัญจร   

1. เพื่อสร้างความ
ใกล้ชิดระหว่าง อบต. 
กับ  ประชาชน  สร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยราชการกับ
ประชาชน 
2.  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น  รับเรื่องร้อง
ทุกข์อย่างใกล้ชิด  
รวดเร็ว  เห็นสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง  แก้ไข
ปัญหาตรงจุด   

ก านันผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน  และ
ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจเข้าร่วมตาม
โครงการฯ  จ านวน 
100  คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

๑. หน่วยงาน
ราชการ  และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  
ก าหนดแนวทาง
การบริหาร
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (-ต่อ) 3.  เพื่อให้ค าแนะน า  
ตรวจสอบ  รับทราบ
ปัญหา  และให้
ประชาชนน าเสนอ
โครงการเพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
นครพนม 
 

- - - - - - - ๒. ประชาชนภายใน
เขต อบต. ค าพ้ี  ไดร้ับ
บริการขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง  และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่ถูกต้อง 
๓. คณะผู้บริหาร  
สมาชิกอบต. พนักงาน
อบต. พนักงานจ้าง  ได้
ใกล้ชิดประชาชน  
พร้อมท้ังรับเรื่องร้อง
ทุกข์  ให้ค าแนะน า  
และได้รับทราบปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสภาพที่
แท้จริงของชุมชน๔. 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ทัศนคติต่อหน่วยงาน  
และมีความรักความ
สามัคคีในท้องถิ่น
ตนเอง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกพัฒนา
ชุมชนหน้าบ้านน่า
มอง 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกเรื่องการ
คัดแยกขยะ การน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ เช่นการ
รีไซเคิล(การแปรสภาพ
ขยะ) รียูส(น ามาใช้ใหม่) 
การท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก
ชีวภาพจากเศษอาหาร
จากครัวเรือน 
2. เพื่อให้องค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นองค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่นที่สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
น่าอยู่ น่าดู น่าชม น่า
ท างาน   และ เป็นท่ี
กล่าวขานของผู้ที่ได้พบ
เห็น 

กลุ่มอาสาสมคัร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
จ านวน  80  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์
โลกท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

1.กลุม่อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
ได้รับความรูเ้รื่อง
การคัดแยกขยะ การ
น าขยะมาใช้
ประโยชน์ เช่นการรี
ไซเคลิ(การแปรสภา
ขยะ) รียูส(น ามาใช้
ใหม่) การท าปุ๋ย
หมัก/น้ าหมัก
ชีวภาพจากเศษ
อาหารจากครัวเรือน  
2.กลุม่อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
บุคลากร ประชาชน 
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขององค์กร 
และชุมชน          
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (-ต่อ-) 3. เพื่อลดปริมาณขยะ ของ
เสีย ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะใน
องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน                                                               
4. เพื่อท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ของสัตว์พาหะน าโรคต่าง ๆ 
เช่น ยุง หนู แมลงสาบ ฯลฯ 
และสตัว์มีพิษต่าง ๆ 

5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความ

รักสมัครสมานสามัคคี ของ

บุคลากรในองค์กรหน่วยงาน

ราชการและประชาชน ภายใน

ต าบล 
6. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ 
และบูรณาการร่วมกันท้ัง
ภาครัฐและประชาชนภายใน
ต าบล 
 

- - - - - - - 3. องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น เป็น
องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นที่สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู่ น่าดู  
น่าชม น่าท างาน  และเป็นที่กล่าว
ขานของผู้ที่ได้พบเห็น 
4. ปริมาณขยะ ของเสีย ท่ี
ก่อให้เกิดมลภาวะในองค์กร ชุมชน 
และท้องถิ่น ลดน้อยลง และสญูไป
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. สัตว์พาหะน าโรคต่าง ๆ เช่น ยงุ 
หนูแมลงสาบ ฯลฯ และสัตว์มีพิษ
ลดน้อยลง และสูญไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
6. บุคลากรภายในองค์กร กลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ส่วน
ราชการ ประชาชนในชุมชน เกิด
ความรักสมัครสมานสามคัค ี
7. ภาครัฐและประชาชนภายใน
ต าบลเกดิความร่วมมือ และบูรณา
การร่วมกัน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้กับ
คณะท างานศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 
ระดับท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ใหส้ามารถ
น าความรู้ดังกล่าวไป
ต่อยอดโดยการ
เผยแพร่แก่ชุมชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป 

คณะท างานศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ 

ระดับท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและ

พนักงานจ้างใน
สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน นักเรียน 
นักศึกษาประชาชน

ในต าบลค าพี้ 
จ านวนประมาณ 

80 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในแต่
ละชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
80 

ประชาชนในแต่
ละชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

ส านักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพแก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนในเขต

ต าบลค าพี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

กลุ่มสตรี 
ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ กิจกรรมจิต
อาสา “เราท าความด ี
ด้วยหวัใจ” 
 

1.เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในเขตพื้นที่ต าบลค า
พี้ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้พบปะ
สังสรรค์กันและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
3.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
4.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
และถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพะเจา้อยู่หัว 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลค าพี้  100 คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.ประชาชนจะมีจิต
อาสามากขึ้น 
2.ประชาชนได้
พบปะสังสรรค์กัน
และท ากจิกรรม
ร่วมกัน 
3.ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนร่วมใจตา้น
ภัยยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบลค าพี้ 
รู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ท า
ให้รู้สถานการณ์ของยาเสพติด 
และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการต่อต้านและ
เร่งปราบปรามยาเสพติด 

นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชนในพื้นที่
ต าบลค าพี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 
80 เปอร์เซ็นต ์

เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ถึง
ความส าคัญของ
ปัญหายาเสพติด มี
ประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 

รวม 8/8/8/8/8 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์
-เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาในเขตพื้นที่ของ 
อบต.ค าพี้ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบล 
ค าพี้ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็ก 
เยาวชน 
ประชาชน 
ต าบลค าพี ้

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ใช้เวลา
ว่างในการออก
ก าลังกาย เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 

เพื่อให้เด็กได้ออก
ก าลังกายและฝึกการ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัดจอม
แจ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้เล่น
กีฬา 

เด็กได้ออกก าลัง
กายและได้รู้จักการ
ปฏิบัติตนให้ 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลัด 

รวม 2/2/2/2/2 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
(ช้ันล่าง)ของ 
อบต.ค าพี ้

เพื่อต่อเติมอาคาร
ส านักงาน(ช้ันล่าง)
ให้มีพ้ืนท่ีเพียง
พอที่จะรองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
(ช้ันล่าง) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ 
ปริมาณงาน ขนาดความ
กว้าง 7 เมตร ยาว 7 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 73 ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6 และแบบแปลนที่ 
อบต.ค าพี้ก าหนด 

300,000 - - - - ประชาชนท่ีมี
ใช้บริการไดร้ับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 65 

อาคารส านักงานมี
พื้นที่เพียงท่ีจะ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี ้

เพื่อให้มีอาคาร
หอประชุมส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
การบริการ
สาธารณะของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี ้

ก่อสร้างอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ จ านวน 1 
หลัง ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร 
สูง 5.00 เมตร 
รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6 และแบบแปลนที่ 
อบต.ค าพี้ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

1,000,000 - - - - อาคาร
หอประชุม 
จ านวน 1 หลัง 

มีอาคารหอประชุม
ส าหรับจัดกิจกรรม
และการบริการ
สาธารณะของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี ้

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าพี ้

1.เพื่อความเป็น
ระเบียบและ
เหมาะสมของ
สถานท่ีราชการ 
2.เพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริม
เหล็กบริเวณพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ 
ปริมาณงาน ขนาดความ
กว้างของช่องรั้ว 2.50  
เมตร ยาว 137 เมตร   
รายละเอียดตาม
ปริมาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่อบต.ค าพี้
ก าหนด 

- 200,000 - - - ประชาชนท่ีมี
ใช้บริการไดร้ับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 65 

อาคารส านักงานมี
พื้นที่เพียงท่ีจะ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักส าหรับ
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าพ้ี 

เพื่อให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมีท่ี
พักอาศัยระหว่าง
ปฏิบัติราชการใน
พื้นท่ี 

ก่อสร้างบ้านพักส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลค าพี้ 
จ านวน 1 หลัง แบ่งเป็น 6 
ห้อง แบบยกพื้นสูง  
รายละเอียดตาม ปริมาณ ปร. 
4/5/6 และแบบแปลนท่ี 
อบต.ค าพ้ีก าหนด 

- 500,000 - - - อาคารบ้านพัก 
จ านวน 1 หลัง 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมีที่พัก
อาศัยระหว่าง
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถยนต์
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าพี ้

เพื่อให้มีสถานท่ี
จอดรถยนต์ของ
ส านักงาน และ
อ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้มา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างโรงจอดรถของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพี้ ขนาดความกว้าง 
7.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณ ปร. 4/5/6  และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด 

300,000 - - - - อาคารจอด
รถยนต์ จ านวน 
1 หลัง 

 มีสถานท่ีจอด
รถยนต์ของ
ส านักงาน และ
อ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ 
(หลังเก่า) 

เพื่อรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้มสีภาพ
พร้อมใช้งานและมี
ความเหมาะสมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพี้ (หลังเก่า) จ านวน 1 
หลัง รายละเอียดตาม
ปริมาณ ปร. 4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด 

200,000 - - - - อาคารส านักงาน 
จ านวน 1 หลัง 

รักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานและมี
ความเหมาะสม
ในการให้บริการ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ 
(ด้านหลัง) 

เพื่อต่อเติมอาคาร
ส านักงาน
(ด้านหลัง)ให้มี
พื้นที่เพียงพอท่ีจะ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
(ด้านหลัง) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ 
ปริมาณงาน ขนาดความ
กว้าง  17.50 เมตร ยาว 
4.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 78.75 ตาราง
เมตร รายละเอียดตาม 
ปร. 4/5/6 และแบบ
แปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 
1 ป้าย 

210,000 - - - - ประชาชนท่ีมีใช้
บริการได้รับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 65 

อาคารส านักงาน
มีพื้นท่ีเพียงท่ีจะ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ต่อเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกลาง หมู่
ที่  6  

-เพื่อให้อาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
สภาพพร้อมใช้
งาน 
-เพื่อสร้าง
ความ
ปลอดภัย
ให้กับนักเรียน
ช่วงหน้าฝน 

ด าเนินการต่อเตมิหลังคาโครง
เหล็ก 
ช่วงที่1 ทางขึ้นบันได ยาว 
5.50 เมตร 
กว้าง 4.40 เมตร 
ช่วงที่ 2 ยาว 6.60 เมตร 
กว้าง 4.40 เมตร  
รายละเอียดตามปริมาณ 
ปร.4/5/6และแบบแปลนที่ 
อบต.ค าพี้ก าหนดพร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 
1  ป้าย 

200,000 - - - - ผู้ปกครอง
ได้รับความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 90 

-ศพด.มีอาคารที่อยู่
ในสภาพแข็งแรง 
ปลอดภัย 
-เด็กภายในศพด.มี
ความปลอดภัย 

งาน
การศึกษา 

(ส านักปลัด) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาผือ หมู่
ที ่3 

-เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่
นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
-เพื่อสร้าง
ความ
ปลอดภัย
ให้กับนักเรียน
และคร ู
-เพื่อป้องกัน
ขโมย 
-เพื่อความ
สวยงาม 

ด าเนินการปรับปรุงต่อเติม
หลังคาและรั้วพร้อมประตู
เลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 
1.หลังคาโครงเหล็ก 
ช่วงที ่1  
ยาว 8.40 เมตร 
กว้าง 4.30 เมตร 
ช่วงที่ 2  
ยาว 8.40 เมตร 
กว้าง 4.30 เมตร 
2.ต่อเติมรั้วคอนกรีตเสรมิ
เหล็กด้วยลวดตาข่ายถักโครง
เหล็กขนาดช่องรั้ว 2.60 
เมตร .จ านวน 52 ช่อง 
3.ประตูรั้วเลื่อน   2 ช่อง  
กว้าง 4 ม 
สูง 2.5 ม.รายละเอียดตาม
ปริมาณ 
ปร.4/5/6และแบบแปลนที่ 
อบต.ค าพี้ก าหนด 

400,000 - - - - ผู้ปกครองได้รับ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

-นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับ
ความปลอดภัย 
-ทรัพย์สินของ 
ศพด. ไมสู่ญหาย 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
กลาง , วัดจอมแจ้ง 

40,000 - - - - ร้อยละของ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เหมาะกับการ
เรียนการสอน 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

  

11 โครงการก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 6 

เพื่อป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดกับเด็กและ
ป้องกันไม่ให้เด็กออก
นอกสถานท่ี 

ก่อสร้างรั้วไม้ฝาเฌอ
ร่าพร้อมประตูปดิ-เปิด 

500,000 - - - - ร้อยละผู้ปกครอง
เชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของ
ลูกหลาน 
 

ป้องกันขโมยและ
ป้องกันไม่ให้เด็ก
ออกนอกสถานท่ี 

งาน
การศึกษา/
ส านักปลดั 

  

รวม 9/2/0/9/0 3,150,000 700,000 - - -    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
5.5  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน 
สวัดิการชมชน 

๑.เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนจาก
ฐานราก  ฟื้นฟูสังคมความ
เข้มแข็งชุมชนในการ
จัดการและดูแลช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เปดิ
โอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถ
จัดตั้งและพัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการชุมชนอย่าง
ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐ 
๒.สนับสนุนให้เกิดการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือ
เกื้อกูลภายในชุมชน  และ
เป็นการสร้างฐานความ
มั่นคงของสมาชิกในชุมชน
ภายใต้หลักการที่ว่า  “ให้
อย่างมีคุณค่ารับอย่างมี
ศักดิ์ศรี” 

ขยายฐานสมาชิก
ใหม่ให้ครอบคลมุ
พื้นที่ในเขตต าบลค า
พี ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนสมาชิก
ของกองทุนว่า
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้
หรือไม ่

๑.ชุมชนท้องถิ่น มี
ระบบสวสัดิการ
ชุมชนที่ดูแล
ประชาชน ดูแล
กันเองได้อย่าง
ทั่วถึง ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาล  
๒.เกิดระบบความ
เอื้ออาทรของ
ชุมชนและสังคม 
ให้เกิดการดูแล
ช่วยเหลือกัน 
โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็กถูก
ทอดทิ้ง และคน
พิการ  

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (-ต่อ) ๓.เพื่อสนับสนุนพัฒนาความ
เข้มแข็งและสมทบ
งบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้น  
อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการขยายฐานสมาชิกให้
ครอบคลมุพื้นท่ีต าบลมาก
ขึ้นและพัฒนาสวสัดิการ
ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
๔.เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ของชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาครัฐใน
การจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชน 

- - - - - - - 3. เกิดการขยายผลการจัด
สวัสดิการในรูปแบบการเงิน
สู่การจัดสวัสดิการเรื่องอื่น ๆ 
เช่น ป่าชุมชน     การ
อนุรักษ์ลุ่มน้ า ล าคลอง 
น ามาซ่ึงความมั่นคงของ
แหล่งอาหารและสิ่งแวดล้อม
ท่ีดี  
4. เกิดการสร้างบทเรียน/
องค์ความรู้กระตุ้นให้เกิด
การลงทุนและกลไกความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
ท้องถิ่น และพัฒนาเป็น
นโยบายการจัดสวัสดิการ
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป  
5. เกิดการเชื่อมโยงกองทุน
ท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
6. เกิดการปรับระบบ
สวัสดิการของชาวบ้านให้ไป
เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการ
อื่น ๆ ของหน่วยงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

5.5  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
ค าพี ้

เพื่อจ่ายเงินสนับสนุน 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลค าพี้  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพให้กับ
ประชาชนต าบล 

ค าพี้  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ 

ประชาชนไดร้ับ 

บริการดา้น 

สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย 

และจิตใจที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

รวม 2/2/2/2/2 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

แบบ ผ. 02 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 2 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว
ของต าบลค าพ้ี 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตต าบลค าพ้ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแหล่ง
ท่องเที่ยว
ประจ าต าบล
ค าพ้ี 

แหล่ง
ท่องเที่ยวของ
ต าบลค าพี้
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
ศักยภาพใน
การแข่งขัน
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 1/1 /1 /1 /1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 7 : การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
อุบัติใหม่และอุบัติซ ้า 

1. เพื่อให้ผู้ที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องใน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค 
2. เพ่ือให้เกิด
แนวทางในการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคท่ีจะ
เกิดขึ น 

ประชาชนต้าบล
ค้าพี  หมู่ที่ 1-9 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
ในการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

ส้านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 7.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อเป็นการสนับสนุน
การบริหารจัดการขยะ
ตั งแต่ต้นทาง  โดยการ
คัดแยกขยะอินทรยี์  
และขยะเปียกออกจาก
จากขยะทั่วไป 
2.เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะอินทรีย์และ
ขยะเปียกแก่ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต้าบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ผู้น้า
ชุมชนก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
และขยายผลการ
ด้าเนินงานแก่ประชาชน 

1.ส่วนราชการในเขต
พื นที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลค้าพี   ได้แก ่
ที่ท้าการบริหารส่วน
ต้าบลค้าพี   
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลค้าพี   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  
แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลาง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ไทรงาม  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาผือ  
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจอมแจ้ง  และ
วัด เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ  100         
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

1.กลุม่เป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจในการเข้า
ร่วมโครงการฯ  
และมีการจัดท้า
“ถังขยะอินทรีย์
หรือขยะเปยีก
ครัวเรือน”ได้
ถูกต้องและ
สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้
บุคคลอื่นได ้

ส้านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (-ต่อ-) 3. เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ทุกส่วนราชการ  และ
ประชาชนในพื นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลค้าพี   ให้มีการ
จัดท้า  “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน” 
4.  เพื่อให้ เกิดจุดการเรียนรู้   
หรือต้นแบบการจัดการขยะ
อินทรีย์  ขยะเปียกในครัวเรือน  
ณ  ส่วนราชการ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล และวัดในเขต
พื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
ค้าพี   

2. ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  
สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  
ข้าราชการ  ลูกจ้าง
ส่วนต้าบล  ผู้น้า
ชุมชน  ก้านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วม
โครงการฯไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  100 
3.จ้านวนครัวเรือนใน
เขตพื นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลค้าพี   
เข้าร่วมโครงการฯ  ไม่
น้อยกว่า  60  
ครัวเรือน  มีความรู้
เรื่องการจัดการขยะ
เปียกหรือขยะอินทรีย์ 

- - - - - - 2.  ส่วนราชการในพื นที่
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ค้าพี   สามารถเป็นจุดการ
เ รี ยนรู้ ก า รจั ดการขยะ
อินทรีย์และขยะเปียก  และ
ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ ต า ม
หลักการ  3R 
3.  มี ก า ร ข ย า ยผลกา ร
ด้าเนินโครงการ  และมี
ส่วนร่วมในการลดขยะ  คัด
แยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียก  ครัวเรือน/หมู่บ้าน
ในพื นที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลค้าพี ได้ตามเป้าหมาย 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

-เพ่ือควบคุม
ป้องกันการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าใน
พื นที่ 
-เพ่ือให้ประชาชน
มีความเข้าใจใน
เรื่อโรคพิษสุนัข
บ้า และให้
ความส้าคัญใน
การป้องกันโรคใน
สัตว์และคน 

สุนัขหรือแมว
และสัตว์เลี ยงใน
เขตต้าบลค้าพี  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนสุนัข
และแมว

ได้รับการฉีด
วัคซีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

90 

สามารถป้องกัน
การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
ในพื นที่ 

ส้านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส้ารวจ
ข้อมูลจ้านวนสัตว์
และขึ นทะเบียนสัตว์
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

-เพ่ือส้ารวจ
จ้านวนสุนัขหรือ
แมว และสัตว์
เลี ยงในเขตต้าบล
ค้าพี  
-เพ่ือขึ นทะเบียน
สัตว์และควบคุม
โรคติดต่อของ
สัตว์ 

สุนัขหรือแมว
และสัตว์เลี ยงใน
เขตต้าบลค้าพี  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนสัตว์
เลี ยงที่ได้รับ
การส้ารวจ
และขึ น

ทะเบียนสัตว์ 

สัตว์เลี ยงที่ขึ น
ทะเบียน
สามารถทราบถึง
ประชากร
จ้านวนสัตว์ที่ได้
ส้ารวจและ
สามารถควบคุม
โรคติดต่อของ
สัตว์ 

ส้านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านค้าพี  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค้าพี  หมู่ที่ 1 
เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านมลูอ้น หมู่ที่ 
2 เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

7 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 
3 เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ที่ 4 
เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านค้าพี น้อย หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค้าพี น้อย หมู่
ที่ 5 เพื่อด้าเนินการ
โครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข จ้านวน 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

10 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านกลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 
6 เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

7.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านมูลอ้นน้อย หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านมลูอ้นน้อย 
หมู่ที่ 7 เพื่อด้าเนินการ
โครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข จ้านวน 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

12 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 
8 เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

13 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านค้าพี  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านค้าพี  หมู่ที่ 9
เพื่อด้าเนินการโครงการ
ตามพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข จ้านวน 3 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน้าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส้านักปลดั 

รวม 13/13/13/13/13 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 5 : ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 8 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม
พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
และบุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้  

1. เพื่อเสริมสร้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร 
อบต.ค าพ้ี ให้มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการในการ
ให้บริการประชาชนโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง        เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ีให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
และบุคลากร 
อบต.ค าพี้ จ านวน 
70 คน 

63,100 - - 
  

- 
  
 

- 1. บุคลากรขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ค า พี้  มี
ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  
วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ ่ง
เ พิ ่ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ละ
พัฒนาระบบราชการใน
การให้บริการประชาชน 
2. บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้มี
ความรู้  ประสบการณ์ 
และแนวความคิดใน
ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
อ งค ์ก า ร บริหารส่วน
ต าบลค าพี้ให้เหมาะสม
ทันเหตุการณ์ในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของชุมชน 
 

1. บุคลากรขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ค า พี้  มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
แ ล ะ ค ่า น ิย ม ใ น ก า ร
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ที ่มุ ่ง เ พิ ่ม
ส ม ร ร ถ น ะ และพัฒนา
ร ะ บ บ ร า ช ก า ร ใ นก า ร
ให้บริการประชาชน 
 2. บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้มี
คว ามรู้  ประสบการณ์  
และแนวความคิดในการ
บริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ใน
ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
(ส านัก
ปลัด) 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   -ต่อ- 
3. เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม ในราชการในเชิงลึกและ
ให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น เป็น
ก า ร เ ช่ื อ ม สั ม พั น ธ ไ ม ต รี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและ
พัฒนาจิตส านึกด้ านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การ
บริ ห า รส่ วนต า บลค าพี้ ส ร้ า ง
ภู มิ คุ้ ม กั นด้ า นจิ ต ใ จ เพื่ อ ให้ มี
พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มี
จิตส านึกในการกระท าความดี 
รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่ง
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน
ได้ อ ย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล 

 - - - - - 3. มีการแก้ไขปัญหา
ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม ใ น
ราชการเชิงลึกให้มีผลใน
ระยะยาวและต่อเนื่อง 
4 .  มี เ ค รื อ ข่ า ย เ กิ ด
คว ามสั มพั น ธ์ ท่ี ดี กั บ
อง ค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นมีการเชื่อม
สั ม พั น ธ ไ ม ต รี   
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์แนวคิด
และวิธีการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีจิตส านึก
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบั ติ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ปรัชญาความพอเพียง 
 

3. มีการแก้ไขปัญหา
ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม ใ น
ราชการเชิงลึกให้มีผล
ใ น ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ
ต่อเนื่อง 
4.  มี เ ครื อข่ าย เ กิ ด
ความสัมพันธ์ ท่ีดีกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นมีการเชื่อม
สั ม พั น ธ ไ ม ต รี   
แ ล ก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์แนวคิด
และวิธีการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรมีจิตส านึก
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า ค ว า ม
พอเพียง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
บริหารงาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต.  

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

10,000 ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 

ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีความรู้
ในการบริหารงาน 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้ผูเ้ข้าร่วม
การอบรม และศึกษาดู
งาน สามารถน าความรูไ้ป
ปฏิบัติให้เกดิประโยชน์
ต่อองค์กร และการ
ให้บริการประชาชน 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนา
ทักษะ 
ความสามารถ 

เพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
และศึกษาดูงาน 
สามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติให้เกดิ
ประโยชน์ต่อองค์กร 
และการให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าพี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ท้องถิ่นร้อยละ 80 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

5 โครงการเสรมิสร้าง
จริยธรรมแก่
บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

เพื่อเสรมิสร้างจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี ้

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ค าพี ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง มี
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
มีจริธรรมในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 5 /4 /4 /4 /4  303,100 240,000 240,000 240,000 240,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
คนดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 
และตระหนักในสทิธิ 
เสรีภาพของตนตาม
รัฐธรรมนูญ มีคุณฑรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก
สาธารณะ ในการ
ด าเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 
ต าบลค าพี ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในต าบลค า
พี้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และ
ตระหนักในสิทธิ 
เสรีภาพของตนตาม
รัฐธรรมนูญ มีคุณฑ
รรม จริยธรรม มี
จิตส านึกสาธารณะ 
ในการด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธปิไตย 

ส านัก
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาขนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น  

ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมประชาคม 

ประชาขนได้มีส่วน
ร่ วม ในการแสดง
ความคิดเห็น 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ของประชาชน
ตามกฎหมาย 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความ 
รู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีของ 
ประชาชนตามที่ 
กฎหมายก าหนดไว้ 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน  60  คน 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

ผู้น าชุมชนและ
ประชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 มี
ความรู้และความ
เข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตัวเอง 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าท่ีและ
สามารถถ่ายทอดสู่
ผู้อืน่ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์แก่ผู้น าและ
ประชาชน 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความ 
รู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 

ผู้ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่
จ านวน  60  คน 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

ผู้น าชุมชนและ
ประชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 มี
ความรู้และความ
เข้าใจในกฎหมายที่
อบรม 

ผู้ น า ชุ ม ชน และ
ประชาชนในต าบล
มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

99 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายอาญาแก่
ผู้น าและประชาชน 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความ 
รู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
ประจ าวัน 

ผู้ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่
จ านวน  50  คน 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้น าชุมชนและ
ประชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 มีความรู้
และความเข้าใจใน
กฎหมายท่ีอบรม 

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในต าบล
มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
อาญาท่ีเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

6 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ส าหรับผู้บรหิารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมี 
ความรู้ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย 
มากยิ่งข้ึน 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา ร้อยละ 
90 มคีวามรู้ความ
เข้าใจใน
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

7 โครงการอบรม
ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมายและ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนใน 
การตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานของ อบต. 

กิจกรรมการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป
จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่
ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 



 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
สร้างพลังชุมชน
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด 

อบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาชน และ
ประชาชนจ านวนไม่
น้อยกว่า 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีการ
ติดยาเสพตดิลดลง 

ชุมชนมีปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลดั 

9 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็ก
เยาวชนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

เพื่อเสรมิสร้างและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดมีี
ศีลธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่
ยอมรับพฤติกรรมการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ มีจิต
สาธารณะ พร้อมจะสละ
ประโยชนส์่วนตัวเพื่อ
ส่วนรวม 

เด็กและเยาวชน
ต าบลค าพี้ จ านวน 
100 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 
80 เปอร์เซ็น 

เด็กและเยาวชนไดร้บั
การปลูกฝังให้เป็นคน
ดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกิจกรรม
ติดป้าย
ประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต แสดงเจตนารมณ์
ของหน่วยงานในการ
แก้ปัญหาการทุจริต 

ประชาชนในต าบล
ค าพี้ทุกหมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตตาม
เกณฑ์ก าหนดและ
การน าเรื่อง
ร้องเรียนไปแก้ไข
ปรับปรุง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาการ
ทุจริต สร้างทางเลือก
แ ล ะ ช่ อ งท า ง ก า ร
ร้ อ ง เ รี ย น แ ก่
ประชาชน 

ส านักปลดั 

11 โครงการอบรมการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตผลประโยชน์
ทับซ้อนภายใน
องค์กรและการ
อบรมจรยิธรรมใน
องค์กร 

เพื่อสร้างเสริมจริยธรรม
ในเรื่องของผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร 

พนักงานส่วนต าบล 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. และผู้
สังเกตุการณ์ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีได้รบั
สวัสดิการ 

มีการช่วยเหลือด้าน
ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

8.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นกรณีเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือกรณีหมด
วาระ หรือเลือกตั้งซ่อม 

มีการเลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

13 โครงการประชุม
ประชาคมบรูณา
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เ พื่ อ ให้ ป ร ะชาชน ไ ด้
แสดงความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
บริ ก า รประชาชน ใน
พื้นที ่

ประชาชนในต าบล
ค าพี้ ทุกหมู่บ้าน 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ของทุกครัวเรือน 
เข้าร่วมประชุม 

ประชาชนมีส่ วน
ร่วมในการก าหนด
แผน และโครงการ
พัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

 

14 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน  

1.เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
2.เพื่อให้มสีถานท่ีกลาง
ในการรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ
ประชาชน 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
อ าเภอนาแกเป็น
สถานท่ีกลาง
ปฏิบัติงานร่วมใน
การจัดการข้อมูล 
 

26,000 

  

26,000 

  

26,000 

  

26,000 

  

26,000 

  

1.จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
2.ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
พื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 30 

อปท.ได้รับการ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 (-ต่อ-) 3.เพื่ อ ให้มีสถานที่
ก ล า ง ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ
ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 
4.เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้บริการข้อมลู
ข่าวสารการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

2.เป็นสถานที่รับ
เ รื่ อ งราวปัญหา
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ความ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านต่าง 
ๆ 
3.ช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอนาแกได้
ทันท่วงที 

- - - - - - - - 

รวม 14 /14 /14 /14 /14 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 

 ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
                 5 :  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
 9.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 9 : การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จิตอาสา จ านวน 
50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(วัน อปพร.) 

เพื่อให้ อปพร.เกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท  อ านาจ หน้าท่ี
ท่ีพึงมีต่อประชาชน 
ตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

สมาชิก  
อปพร.  
อบต.ค าพ้ี 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ 
 

เพื่อให้ อปพร. เกิด
ขวัญก าลังใจ เกิด
จิตส านึกและ
ตระหนักในหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
และเพิ่มขดี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติให้กับข้าราชการ, 
ลูกจ้าง อปพร. และจติ
อาสาภัยพิบตั ิ

พนักงาน ลูกจ้าง 
อปพร.ในสังกัด 
และจิตอาสาภัย
พิบัติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่น้อย
กว่า 80 
เปอร์เซ็นต ์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  เป็นไป
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของกิจการ อปพร. เช่น  
การกู้ชีพ  กู้ภัย  การ
ดับเพลิง  การแจ้งเตือน
ภัย 

สมาชิก อปพร. ใน
สังกัด  

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่น้อย
กว่า 80 
เปอร์เซ็นต ์

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) มีความรู้ 
ความสามารถ ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดท้ังรู้วิธี
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  

ส านักงาน
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 

โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยทางถนน 

ลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน จ านวน
ผู้เสยีชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บให้ลดลง
จากช่วงเทศกาลปี
ใหม่ปีท่ีผ่านมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ลดการ
สูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจดัตั้งจุด
บริการประชาชน ช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยทางถนน 

ลดจ านวนครั้งของ
การเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน จ านวน
ผู้เสยีชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บให้ลดลง
จากช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปีทีผ่่าน
มา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ลดการ
สูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
เฝ้าระวังเด็กจมน้ า 

-เพื่อลดการเกิดปัญหา
การจมน้ าของเด็ก 
ตั้งแต่เด็กปฐมวัยถึง
เยาวชน 

-เพื่อให้เด็กตั้งแต่เด็ก
ปฐมวัยถึงเยาวชน 
สามารถว่ายน้ าได้ 
และช่วยเหลือผู้อื่นได ้

เด็ก นักเรียน และ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 
80 สามารถ
ว่ายน้ าได้ และ
สามารถช่วง
เหลือผู้อื่นได ้

ลดการเกิดปญัหา
การจมน้ าของเด็ก 
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย
ถึงเยาวชน 

และเด็กปฐมวัยถึง
เยาวชน สามารถ
ว่ายน้ าได้ และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพตดิ
และการจราจรแก่
นักเรียนใน
สถานศึกษา 

-เพื่อรณรงค์ให้
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยา
เสพติด 
-เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการจราจ
และ เสริมสร้างวนิัย
จราจรให้กับเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ใน
สถานศึกษา 
พื้นที่รับผดิชอบ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับ
ยาเสพติดและ
กฎหมาย
จราจร 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยา
เสพติด และได้รับ
ความรู้กฎหมาย
เก่ียวกับ
การจราจร 

ส านักปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรอาสาสมัคร
ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า 

-เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและจัดตั้ง
อาสาสมัครควบคมุดับ
ไฟป่าประจ าต าบลค า
พี ้
-เพื่อฝึกอบรมและ
ฟื้นฟูความรู้ และ
ซักซ้อมภาคปฏิบัติการ
ดับไฟป่า 

-เพื่อกระตุ้นให้ราษฎร
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการป้องกันดับไฟ
ป่า 

พนักงาน พนักงาน
จ้าง อปพร. และ
ประชาชนต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการ
ดับไฟป่า ตระหนัก 
หวงแหนใน
ทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยระดับ
ต าบล 

เพื่อฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันฯให้กับพนักงาน 
พนักงานจ้างของ อบต.ค าพี้ 
และหน่วยงานราชการ 
นักเรียน นักศึกษา ผู้น า
หมู่บ้าน ตลอดจนประชาชน
ต าบลค าพี้ ให้ทราบถึงวิธี
รับมือกับสาธารณภัยที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที ่

พนักงาน 
พนักงานจ้าง 
อบต.ค าพี้ และ
หน่วยงาน
ราชการ 
นักเรียน 
นักศึกษา ผู้น า
หมู่บ้าน  
ประชาชนต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ทราบถึงวิธีรับมือ
กับสาธารณภัยทีจ่ะ
เกิดขึ้นในพื้นที ่

ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรจดัตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีและภารกิจ
เกี่ยวกับงาน อปพร. และ
แนวทางการท างานในรูป
คณะกรรมการประสานงาน 
และการพัฒนาศูนย์ อปพร. 
สู่ความเขม้แข็งที่ยั่งยืน 

ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการที่มี
ภูมิล าเนาใน
พื้นที่ต าบลค าพี ้

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
อันเกิดจากภัยต่าง ๆ 
เพิ่มมากข้ึน มีความ
มุ่งมั่นในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส านักปลดั 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02 

9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ
จัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV)  
พร้อมติดตั้ง 

-เพ่ือเป็นการป้องกัน
อาชญากรรมที่อาจ
เกิดข้ึนในบริเวณ
หมู่บ้านหรือตามจุด
เสี่ยงต่าง ๆ 
-เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 5 ชุด 

- 500,000 - - - ประชาชน
ได้รับความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

-เป็นการป้องกัน
อาชญากรรมที่อาจ
เกิดข้ึนในบริเวณ
หมู่บ้านหรือตามจุด
เสี่ยงต่าง ๆ 
-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัด 

รวม  12 /13 /12 /12 /12 600,000 1,100,00
00 

600,000 600,000 600,000    
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บญัชโีครงการทีน่ ามาจาก

แผนพฒันาหมู่บา้น 

และแผนชมุชน 
 

(ผ. ๐๒/๑) 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 1 : การพัฒนาด้านการคมนาคม 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติดตั้ ง โคมไฟฟ้ าส่องสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ี  หมู่ท่ี 1  

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง งาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติดตั้ ง โคมไฟฟ้ าส่องสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านมูลอ้น หมู่ท่ี 2  

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง งาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติดตั้ ง โคมไฟฟ้ าส่องสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมูท่ี 3 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง งาน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านบอน  หมู่ท่ี 4 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ท่ี 5 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ท่ี 6 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านมูลอ้นน้อย  หมู่ท่ี 
7 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ท่ี 8 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้ งไฟ
ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างเพิ่มจุดตาม
จุดเสี่ยง 

ติ ดตั้ ง โ คม ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ท่ี 9 

200,000 

 

- - - 

  

- 

  

ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ส่ อ ง
สว่ า งพลั ง ง าน
แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 20 จุด 

ประชาชนปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ี หมู่ท่ี 1 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้ หมู่ท่ี 1 จุดเริ่มต้นจากบ้าน
นางวิลัย  เชื้อตาพระ ถึงถนนสาม
แยกทางเข้าบ้านนายธง  พิมพ์
ทอง ปริมาณงาน ความกว้างราง
ร ะบาย น้ า  0.30 เ มตร  ร า ง
ระบายน้ ายาว 200 เมตร ความ
สูงของรางระบายน้ า 0.30 เมตร 
ความหนาของตั วระบาย น้ า  
0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นท่ี รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.4/5/6  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

450,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ี 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ท่ี 1 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนางพรสดี  คน
ซ่ือ ถึงทุ่งนานายบัวลอง  แดงพ่อ 
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.0 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
250 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพื้นท่ี ก่อสร้างตาม
แบบ ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

136,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ี 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ท่ี 1 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนางวี  หารค า
อุ้ย ถึงหน้าส านักสงฆ์ค าศรีสุข  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.0 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพื้นท่ี ก่อสร้างตาม
แบบ ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 540,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพ้ี 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ท่ี 1 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุผา  เชื้อ
มอญยาว ถึง บ้านนายเกตุงาม 
ค าศรีสุข  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 
200 เมตร  หนาเฉลี่ ย  0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างตามสภาพพื้นท่ี ก่อสร้าง
ตามแบบ ท1-01  ก รมการ
ปกครอง รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6  และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพี้ก าหนด ป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

- - 549,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง บ้านค าพี ้
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าพี้ หมู่ที่ 1 
บริ เวณศาลาเอนกประสงค์ ขนาด
ความกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย จ านวน
ลู ก รั ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  108 ล บ . ม . 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 

- - - 24,000 - ประชาชน ร้อยละ 
70 ที่ ใช้ เส้นทาง
ค ม น า ค ม ไ ด้ รั บ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ระหว่างต าบลเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน บ้าน
ค าพี้ หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านค าพี้  หมู่ที่  1 
จุดเริ่มต้นจากบ้านนายไสว  แสนศรี  
จนถึ งบ้ านนางท านอง   แสนศรี   
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.0 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
ลงลูกรั ง ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
ก่อสร้างตามแบบ ท1-01  กรมการ
ปกครอง รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 549,000 ประชาชน ร้อยละ 
70 ที่ ใช้ เส้นทาง
ค ม น า ค ม ไ ด้ รั บ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ระหว่างต าบลเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล า
ห้วย บ้านมูลอ้น 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย 
บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2รายละเอยีด
ตามปริมาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

1,000,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านมูล
อ้น หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านมูลอ้น 
หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัด ปริมาณ
งาน กว้ าง  4.0 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 
ลบ.ม. หรือปรับเกลี่ยผิวจราจร
ให้เรียบร้อย รายละเอียดตาม
ปริมาณ ปร.4/5/6 และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 40,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลู
อ้น หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมูล
อ้น หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นจากโรง
ปุ๋ยถึงถนนหลัก  ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.0 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,000 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไ ห ล่ ท า ง ต า ม ส ภ า พพื้ น ที่  
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - 1,090,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาผือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
นาผือ หมู่ท่ี 3 จุดเริ่มต้นจากสี่
แยกป้อมยามถึงบ้านนายจันทร์
ปริ มาณงาน ความกว้ างราง
ร ะบาย น้ า  0.30 เ มตร  ร า ง
ระบายน้ ายาว 400 เมตร ความ
สูงของรางระบายน้ า 0.30 เมตร 
ความหนาของตั วระบาย น้ า  
0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นท่ี รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.4/5/6  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

998,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

  

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาผือ หมู่ที่ 
3 จุดเริ่มต้นจากนานายเตียง  ถึง
สามแยกถ้ าแม่สีทา ปริมาณงาน 
กว้ า ง  5.00 เมตร ยาว  1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม.พร้อมปรับ
เ ก ลี่ ย ผิ ว จ ร า จ ร ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.4/5/6 
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 123,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาผือ หมู่ที่ 
3 จุดเริ่มต้นจากนานายม้าวถึงนา
นายกาบ ปริมาณงาน กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 
ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณ 
ปร.4/5/6 และแบบแปลนที่ อบต.
ค าพี้ก าหนด  

- - 50,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาผือ 
หมู่ท่ี 3 จุดเริ่มต้นจากนา นายลม  
พรมพินิจ ถึงนานางบุญเยี่ยม 
พรมพิ นิจ  ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 เ มตร  ยาว  400 เ มตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 192 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ ย ผิ วจ ราจร ให้ เ รี ยบร้ อย 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/5/6 และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพ้ีก าหนด  

- - 32,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาผือ 
หมู่ ท่ี  3 จุดเริ่ มต้นจากสี่ แยก
หนองแกถึงวัดนาฮี ปริมาณงาน 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้น ท่ีไม่ น้อยกว่า 192 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/5/6 และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพ้ีก าหนด  

- - - 32,000 - ประชาชน ร้อย
ละ 70 ที่ใช้

เส้นทาง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
สพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
บอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยจ าปา บริเวณ
ห ลั ง บ้ า น น า ย นิ โ ร จ น์  
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/ 5/ 6 แ ละ แบบแปลนที่  
อบต.ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

1,000,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
สพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
บอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยจ าปา บริเวณ
หลังวัดไทรงาม รายละเอียด
ตามปริมาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

1,000,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านบอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบอน 
หมู่ที่  4 บริเวณห้วยกกแคน  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 375 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ า 1,500 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ 
ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 683,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
บอน หมู่ท่ี 4 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
บอน หมู่ท่ี 4 จุดเริ่มต้นจากบ้าน
นายสวรรค์  ถึ งบ้านนายสน
ปริมาณงาน ความกว้ างราง
ร ะบาย น้ า  0.30 เ มตร  ร า ง
ระบายน้ ายาว 400 เมตร ความ
สูงของรางระบายน้ า 0.30 เมตร 
ความหนาของตั วระบาย น้ า  
0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นท่ี รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.4/5/6  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

- - 998,000 - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ีน้อย หมู่ท่ี 5 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้น้อย หมู่ท่ี 5 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายประเวท  ตัดสืบ ถึง บ้าน
นางสม  เชื้อมอญยาว ปริมาณ
งาน ความกว้างรางระบายน้ า 
0.30 เมตร รางระบายน้ ายาว 
…….. เมตร ความสูงของราง
ระบายน้ า 0.30 เมตร ความหนา
ของตัวระบายน้ า 0.10 เมตร 
ความลาดเอียงตามสภาพพื้นท่ี 
รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.
4/5/6  และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย  

586,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ีน้อย หมู่ท่ี 5 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้น้อย หมู่ท่ี 5 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนางเขียนแข  ตันมูล ถึงบ้าน
นายเสวียน  ดินรมรัมย์ ปริมาณ
งาน ความกว้างรางระบายน้ า 
0.30 เมตร รางระบายน้ ายาว 
250 เมตร ความสู งของราง
ระบายน้ า 0.30 เมตร ความหนา
ของตัวระบายน้ า 0.10 เมตร 
ความลาดเอียงตามสภาพพื้นท่ี 
รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.
4/5/6  และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย  

- 624,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ีน้อย หมู่ท่ี 5 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้ า น ค า พี้ น้ อ ย  ห มู่ ที่  5 
จุดเริ่มต้นจากถังประปานายสูง
เด่น พิมพ์ทอง ถึงสามแยกหน้า
บ้ านนายปัญญา   แสนศรี  
ปริมาณงาน ความกว้างราง
ระบายน้ า 0.30 เมตร ราง
ระบายน้ ายาว 18.80 เมตร 
ความสูงของรางระบายน้ า  
0.40 เมตร ความหนาของตัว
ระบายน้ า 0.10 เมตร ความ
ลาด เอี ย งตามสภาพพื้ นที่  
รายละเอียดตามปริมาณงาน 
ปร.4/5/6  และแบบแปลนที่ 
อบต.ค าพี้ก าหนด  

- 46,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนางทองเสิน  แสนศรี ถึง
สวนยางนางสาวจินตนา เช้ือ
บริหาร  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 
533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2,132 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตาม
แ บ บ  ท 1- 01  ก ร ม ก า ร
ปกครอง รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6  และแบบแปลนที่  
อ บ ต . ค า พี้ ก า ห น ด  ป้ า ย
โครงการ 1 ป้าย 

- - 1,162,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง บ้านค าพี้
น้อย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าพี้น้อย 
หมู่ท่ี 5 บริเวณรอบดอนปู่ตา ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย 
หรือลงลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.
ม. รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6 
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพ้ีก าหนด 

- - 40,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจากนา
นายค้อม  เชื้อพล ถึงวัดปัญญา
วนาราม ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 
204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1,020 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตาม
แ บ บ  ท 1- 01  ก ร ม ก า ร
ปกครอง รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6  และแบบแปลนที่  
อ บ ต . ค า พี้ ก า ห น ด  ป้ า ย
โครงการ 1 ป้าย 

- - - 560,000 - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ีน้อย หมู่ท่ี 5 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้น้อย หมู่ท่ี 5 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนางเขียนแข  ตันมูล ถึงบ้าน
นางสมจิตร  พาซ่ือ ปริมาณงาน 
ความกว้างรางระบายน้ า 0.30 
เมตร รางระบายน้ ายาว 250 
เมตร ความสูงของรางระบายน้ า 
0.30 เมตร ความหนาของตัว
ระบายน้ า 0.10 เมตร ความลาด
เอียงตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด
ตามปริมาณงาน ปร .4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย  

- - - 624,000 - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนางค าภีร์  ส าราญใจ ถึง
บ้ านนายฉัตร ชัย   แสนศรี  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 111,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพี้
น้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นจาก
สวนยางนายธนชาติ  แสนสุริ
วงค์  ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.0 เมตร ยาว 
123 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 492 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ 
ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 270,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
แบบไร้ท่อ บ้าน
กลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านกลาง 
หมู่ที่  6 จุดเริ่มต้นจากบ้าน
นายงค์  วังทะพันธ์ ถึงบ้านนาง
สะใบแพ ดนตรี  ปริมาณงาน 
ความกว้างรางระบายน้ า 0.30 
เมตร รางระบายน้ ายาว 258.5 
เมตร ความสูงของรางระบายน้ า 
0.30 เมตร ความหนาของตัว
ระบายน้ า 0.10 เมตร ความลาด
เอียงตามสภาพพ้ืนท่ี รายละเอียด
ตามปริมาณงาน ปร .4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย  

634,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจากแยกหัว
โสกถึงลานยาง ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 
เมตร ยาว 550 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,750 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไ ห ล่ ท า ง ต า ม ส ภ า พพื้ น ที่  
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 1,506,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าแบบ
ไร้ท่อ บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นจากบ้านนาย
ยัง  เช้ือตานาม  ถึงหอประชุม
ปริมาณงาน ความกว้ างราง
ร ะบาย น้ า  0.30 เ มตร  ร า ง
ระบายน้ ายาว 201 เมตร ความ
สูงของรางระบายน้ า 0.30 เมตร 
ความหนาของตั วระบาย น้ า  
0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นท่ี รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.4/5/6  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - 493,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 สายไปป่าช้า ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.0 
เมตร ยาว 350 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไ ห ล่ ท า ง ต า ม ส ภ า พพื้ น ที่  
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - 768,000 - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลู
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมูล
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายด าหลิด  หลาบโพธิ์ 
ถึงบ้านนางสามิต  ไกยะฝ่าย 
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ า 1,000 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ 
ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

549,000 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลู
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมูล
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายคงคิด  หลาบโพธิ์ ถึง
ป่าช้าบ้านมูลอ้นน้อย ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไ ห ล่ ท า ง ต า ม ส ภ า พพื้ น ที่  
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 1,370,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง บ้านมูล
อ้นน้อย หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมูลอ้นน้อย 
หมู่ ท่ี  7 จุดเริ่มต้นจากบ้านนาย
ชุนันพร  พลราชม ถึงบ้านนายเภท
สมพง  สิงหะ ขนาดความกว้าง 6 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิว
จราจรให้เรียบร้อย จ านวนลูกรังไม่
น้อยกว่า 504 ลบ.ม. รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6 และแบบแปลนท่ี 
อบต .ค าพี้ ก า หนด  ติ ดตั้ ง ป้ า ย
โครงการ 1 ป้าย 

- - 870,000 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลู
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมูล
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นจาก
บ้านนายสอ  วงศ์ตาขี่ ถึงวัด
โพธิ์ศรี  บ้านมูลอ้น หมู่ที่  2 
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 153
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ ท1-
01  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - 332,000 - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้ าน บ้ าน
นาผือ หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นจาก
สายบ้านนายโชติวิทย์  วิเศษ 
ถึงบ้านค าพี้น้อย ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไ ห ล่ ท า ง ต า ม ส ภ า พพื้ น ที่  
ก่ อสร้ า งตามแบบ ท1-01  
กรมการปกครอง รายละเอียด
ตาม ปร. 4/5/6  และแบบ
แปลนที่  อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

1,149,900 - - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้าง
ผนังกั้นไหล่ทาง 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างผนังกั้นไหล่ทาง  
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 ขนาด
ความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
40 เมตรสูง 1.20 เมตร 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 182,000 - - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ี หมู่ท่ี 9 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้ หมู่ท่ี 9 จุดเริ่มต้นจากบ้าน
นางสิงห์  เชื้อมอญยาว ถึงบ้าน
นางโอพิศ  เชื้อมอญยาว ปริมาณ
งาน ความกว้างรางระบายน้ า 
0.30 เมตร รางระบายน้ ายาว 
158 เมตร ความสู งของราง
ระบายน้ า 0.30 เมตร ความหนา
ของตัวระบายน้ า 0.10 เมตร 
ความลาดเอียงตามสภาพพื้นท่ี 
รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.
4/5/6  และแบบแปลนท่ี อบต.
ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย  

394,000 - - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพ้ี หมู่ท่ี 9 

เพื่อการระบายน้ า
จากครัวเรือนและ
พื้นท่ีไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ค าพี้ หมู่ท่ี 9 จุดเริ่มต้นจากบ้าน
นางส ารวย  แสนศรี ถึง ทุ่งนา 
ปริมาณงาน ความกว้ างราง
ร ะบาย น้ า  0.30 เ มตร  ร า ง
ระบาย น้ ายาว  45.30 เมตร 
ความสูงของรางระบายน้ า 0.30 
เมตร ความหนาของตัวระบายน้ า 
0.10 เมตร ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นท่ี รายละเอียดตาม
ปริมาณงาน ปร.4/5/6  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

- 113,000 - - - ประชาชนร้อยละ 
65  ได้รับความ
พึงพอใจ 

ปริมาณน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง บ้านค า
พี้ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าพี้ หมู่ที่ 
9 จุดเริ่มต้นจากบ้านนางส าลี   
บุตรชา ถึงบ้านนางนรินี  หลาบ
โพธิ์  ขนาดความกว้าง  3 เมตร 
ยาว 113  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้
เรียบร้อย หรือลงลูกรังไม่น้อยกว่า 
40.68 ลบ.ม. รายละเอียดตาม 
ปร. 4/5/6 และแบบแปลนที่  
อบต.ค าพี้ก าหนด 

- - 6,800 - - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า รสั ญ จ ร ไป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง บ้านค า
พี้ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค าพี้ หมู่ที่ 
9 บริเวณล าห้วยใหญ่และล าห้วย
น้อย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือลงลูกรังจ านวนไม่น้อย
กว่า 192 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ผิวจราจรให้เรียบร้อย รายละเอียด
ตามปริมาณ ปร.4/5/6 และแบบ
แปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - 35,000 - ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ที่ ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

ก า รสั ญ จ ร ไป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 20/10/9/7/4 9,696,900 5,227,000 5,258,800 2,375,000 962,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  6 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 2 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล บ้านค าพี้ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บ้านค าพ้ี หมู่ที่ 1 บริเวณ
ศาลาเอนกประสงค์ โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปรมิาณ 
คุณภาพงาน ดังนี ้
-ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
0.5-43 เมตร หรือทดสอบ
ปริมาณน้ าแบบปกตไิม่น้อย
กว่า 10 ซม. รายละเอียด
ตามปรมิาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 
บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ปรับปรุงระบบประปา 
บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 โดย
ขยายท่อเมนประปา 
ขนาดท่อประปาพีวีซี 
ช้ัน 13.5  ศก. 2.5 นิ้ว 
ยาว 1,000 เมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
250 ท่อน รายละเอียด
ตามปรมิาณงาน ปร.
4/5 และแบบแปลนท่ี 
อบต.ค าพี้ก าหนด ตดิตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

210,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล บ้านนาผือ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 3  โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปรมิาณ 
คุณภาพงาน ดังนี ้
-ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
0.5-43 เมตร หรือทดสอบ
ปริมาณน้ าแบบปกตไิม่น้อย
กว่า 10 ซม. รายละเอียด
ตามปรมิาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล บ้านนาผือ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 บริเวณ 
วัดบ้านนาฮี โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปรมิาณ 
คุณภาพงาน ดังนี ้
-ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
0.5-43 เมตร หรือทดสอบ
ปริมาณน้ าแบบปกตไิม่น้อย
กว่า 10 ซม. รายละเอียด
ตามปรมิาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล บ้านบอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 โดยมี
รายละเอียดลักษณะ ปรมิาณ 
คุณภาพงาน ดังนี ้
-ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
0.5-43 เมตร หรือทดสอบ
ปริมาณน้ าแบบปกตไิม่น้อย
กว่า 10 ซม. รายละเอียด
ตามปรมิาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
บาดาล บ้านมูล
อ้นน้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
บ้านมูลอ้นน้อย หมู่ที่ 7  
โดยมรีายละเอียดลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี ้
-ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ท่อพีวีซีช้ัน 
13.5 ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 
0.5-43 เมตร หรือทดสอบ
ปริมาณน้ าแบบปกตไิม่น้อย
กว่า 10 ซม. รายละเอียด
ตามปรมิาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งหอ
ถังสูงระบบ
ประปาบ้านนาผือ 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ปริมาณน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ติดตั้งหอถังสูงระบบประปา 
บ้านนาผือ หมู่ท่ี 8  ขนาด
ความสูง 10 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณ 
ปร.4/5/6  และแบบแปลน
ท่ี อบต.ค าพ้ีก าหนด  

530,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 ได้รับ
ความพึงพอใจ  

ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งตู้
น้ าด่ืม บ้านค าพ้ี 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดบริโภค 

ติดตั้งตู้น้ าด่ืม บ้านค าพ้ี หมู่
ท่ี 9 ปริมาณงาน ติดตั้งตู้น้ า
ดื่ม RO หยอดเหรียญ รุ่น 
600 ลิตร ขนาด 
85x85x175 จ านวน 4 ตู้ 
รายละเอียดตามปริมาณ 
ปร.4/5/6  และแบบแปลน
ท่ี อบต.ค าพ้ีก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

- - - - 202,000 ตู้น้ าด่ืม 
จ านวน 4 ตู้ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดได้
มาตรฐานบริโภค 

กองช่าง 

รวม 7/0/0/0/1 3,390,000 0 0 0 202,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 5 : การพัฒนาด้านสังคม 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานที่ตาก
ผลผลติทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 บริเวณนาคลองเตย
ขนาดความกว้าง 20.00 
เมตร  ยาว  25.00 เมตร 
ห น า 0. 15 เ ม ต ร 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/5/6 และแบบแปลนที่  
อบต.ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

250,000 - - - - ลานตาก
ผลผลติ 
จ านวน 1  
แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ตาก
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

  5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุง
หอประชุมหมู่บา้น 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน 
ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 
12 เ ม ต ร  สู ง  4 เ ม ต ร
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/ 5/ 6 แ ละ แบบแปลนที่  
อบต.ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

255,000 - - - - หอประชุม
หมู่บ้าน จ านวน 
1 หลัง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

 

 

 

 

3 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหอประชุม
หมู่บ้าน บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน บ้าน
นาผือ หมู่ที่  8 ขนาดความ
กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณ ปร.4/5/6 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- 1,008,000 - - - หอประชุม
หมู่บ้าน จ านวน 
1 หลัง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

                                5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ก่ อสร้ า งอาคาร เอนกประสงค์  
บริเวณพื้นที่  บ้านนาผือ หมู่ที่  3 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เ ม ต ร  สู ง  4.00 เ ม ต ร 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.4/5/6 
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 388,000 ศาลา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ก่ อสร้ า งอาคาร เอนกประสงค์  
บริ เวณพื้นที่  บ้ านบอน หมู่ที่  4 
ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
12.00 เ ม ต ร  สู ง  4.00 เ ม ต ร 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.4/5/6 
และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

- - - - 388,000 ศาลา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม 2/1/0/0/2 505,000  1,008,000 - - 776,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 
    2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน  
    4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
                                                                           3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร    
                                                                           6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่  
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 6 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาด
ชุมชน 

เพื่อเป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
และผลิตผล
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 ขนาดความ
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 
เ ม ต ร  สู ง  4. 00 เ ม ต ร 
รายละเอียดตามปริมาณ ปร.
4/ 5/ 6 แ ละ แบบแปลนที่  
อบต.ค าพี้ก าหนด ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

388,000 - - - - อ า ค า ร ต ล า ด
ชุมชน จ านวน 
1 หลัง 

ประชาชนมีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าและ
ผ ลิ ต ผ ล ท า ง ก า ร
เกษตร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ภูหินแท่น 

1.เพื่อปรับสภาพ
ภูมิทัศน์พื้นที่ภู
หินแท่นให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

2.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว  

ปรับสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ภูหนิ
แ ท่ น  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม
ปริมาณ ปร .4/5/6 และ
แบบแปลนที่  อบต .ค าพี้
ก าหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

400,000 - - - - สภาพภูมิทัศน์
พื้นที่มีความ
พร้อมเป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว  

1.สภาพภูมิทัศน์
พื้นที่ภูหินแท่นมี
ความพร้อมที่จะ
รองรับการ
ท่องเที่ยว 

2.ท้องถ่ินมี
ศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม 2/0 /0 /0 /0  788,000 - - - -    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
6.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพ (การเพาะ
เห็ดฟาง) 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
อาชีพ (การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์) 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
อาชีพ (การท า
น้ าพริกปลาดุก) 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และกษะ
ในด้านอาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

 
 
 

162 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
6.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรให้กับ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริม
อาชีพด้าน
เกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านการ
ท าเกษตรกรรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงโคกระบือ 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านการ
ท าเกษตรกรรม
ให้แก่ประชาชนใน
เขตต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/1 

 
6.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้ปลูก
ยางพารา 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

8 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้าน
อาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต
ต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

9 โครงการส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร 
(ตลาดนดัสเีขียว) 

เพื่อส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชนต าบลค าพี ้

ประชาชนในเขตต าบล
ค าพี ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ประชาชน มี
ความรู้และ
ทักษะในด้าน
อาชีพ 

ส านักปลดั 

รวม 9/9/9/9/9 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000    
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บญัชโีครงการเกนิศกัยภาพ 
 

(ผ. ๐๒/๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/2 

 
ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  4 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 1 : การพัฒนาด้านการคมนาคม 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านกลาง 
หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ท่ี 
6  สายอ่างผักดอก ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 เมตร 
ยาว 2,260 เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 11,300 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นท่ี ก่อสร้างตามแบบ ท
1- 01  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5  และ
แบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้ก าหนด 
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

6,334,000 6,334,000 6,334,000 6,334,000 6,334,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

อบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม

ฯ/กบจ.
นครพนม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/2 

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาผือ 
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ท่ี 
3 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพรชัย 
ถึ งบ้ านนายนา  ปริ มาณงาน 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,000 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพื้นท่ี ก่อสร้างตามแบบ ท
1- 01  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

2,737,000 2,737,000 2,737,000 2,737,000 2,737,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

อบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม

ฯ/กบจ.
นครพนม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/2 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านบอน 
หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านบอน หมู่ท่ี 4  
จุดเริ่มต้นจากทางเข้าหมู่บ้านถึง
เขตบ้านนาผือ หมู่ท่ี 8 ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.0 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉลี่ ย  0.15 เมตร  หรื อพื้ น ท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,500 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพื้นท่ี ก่อสร้างตาม
แบบ ท1-01  กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร. 4/5/6  
และแบบแปลนท่ี อบต.ค าพี้
ก าหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 4,104,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เส้นทางคมนาคม
ได้ รั บควา มพึ ง
พอใจ 

ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า
ร ะ ห ว่ า ง ต า บ ล
เป็นไปโดยสะดวก
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

อบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม

ฯ/กบจ.
นครพนม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

แบบ ผ. 02/2 

 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต  บ้านกลาง หมู่ท่ี 
6  จากต าบลค าพี้ ถึงบ้านนา
กุ ง  ปริ ม าณงาน ขนาดผิ ว
จราจร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนาเฉลี่ย0.50 
เมตร รายละเอียดตาม ปร. 
4/5/6  และแบบแปลน ท่ี  
อ บ ต . ค า พี้ ก า ห น ด  ป้ า ย
โครงการ 1 ป้าย 

6,660,000 6,660,000 6,660,000 6,660,000 6,660,000 ประชาชน ร้อย
ล ะ  70 ท่ี ใ ช้
เ ส้ น ท า ง
คมนาคมได้รับ
ความพึงพอใจ 

การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม

ฯ/กบจ.
นครพนม 

รวม 4/4/4/4/4   19,835,000 19,835,000 19,835,000 19,835,000 19,835,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่  6 :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดนครพนมที่ 6 : ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่ 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ค าพ้ี ที่ 2 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่ม
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร กลุ่มนาง
อ่อนตอง  ปู่บุตรชา บ้าน
นาผือ หมู่ท่ี 3 ต้าบลค้าพี  
อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน 
แบบระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ ส้าหรับ
ระบบการเกษตร แบบถัง
เก็บน ้า รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนท่ีอบต.ค้าพี ก้าหนด 

 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเกษตรกรมี
น ้าเพียงพอเพื่อ
ท้าการเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการสูบน ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่

เกษตรกรใช้พลังงาน
ทดแทนในการสูบน ้า
เพื่อการเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนางสาว  
พรมพินิจ บ้านนาผือ หมู่
ที ่3 ต้าบลค้าพี  อ้าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม 
ปริมาณงาน แบบระบบ
สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ 
ส้าหรับระบบการเกษตร 
แบบถังเก็บน ้า 
รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ี
อบต.ค้าพี ก้าหนด 

 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพือ่ท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสูบน ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่

เกษตรกรใช้พลังงาน
ทดแทนในการสูบน ้า
เพื่อการเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนางเผิ่ง 
นามวงศ์ บ้านค้าพี น้อย 
หมู่ที่ 5 ต้าบลค้าพี  
อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน 
แบบระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 
3,000 วัตต์ สา้หรับ
ระบบการเกษตร แบบ
ถังเก็บน ้า รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.ค้าพี 
ก้าหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

สูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร กลุ่มนายสูง
เด่น  พิมพ์ทอง บ้านค้า
พี น้อย หมู่ที่ 5 ต้าบลค้า
พี  อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน 
แบบระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 
3,000 วัตต์ สา้หรับ
ระบบการเกษตร แบบ
ถังเก็บน ้า รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.ค้าพี 
ก้าหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร กลุ่มนายนิ
รัตน์  เชื อตาพระ บ้าน
กลาง หมู่ที่ 6 ต้าบลค้าพี  
อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน 
แบบระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ ส้าหรับ
ระบบการเกษตร แบบถัง
เก็บน ้า รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่อบต.ค้าพี ก้าหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร กลุ่มนาง
หงษ์ หลาบโพธ์ บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 8 ต้าบลค้าพี  
อ้าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ปริมาณงาน 
แบบระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,000 วัตต์ ส้าหรับ
ระบบการเกษตร แบบถัง
เก็บน ้า รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่อบต.ค้าพี ก้าหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 

 
 
 
 

 174 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 
 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการระบบสูบ
น ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุ กลุ่ม
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน า้พลงังาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
กลุ่มนางวาสนา  สิม
แสง ระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์ 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อ
ท้าการเกษตร  

ส่งเสริม 
สนับสนนุ กลุ่ม
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการระบบสูบ
น ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
กลุ่มนายค้าดี  พิมพ์ทอง 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
กลุ่มนายนริะพันธ์ สิม
แสง ระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 
กลุ่มนายสมชาย สมิแสง 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเกษตรกร
มีน ้าเพียงพอ
เพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนายกาบ  สุขะพันธ์ 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนายสุพจน์  หาร
ธงไชย ระบบสูบน า้
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์ รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและ
แบบแปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑3 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนายบญุมี  แสนค้า 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนายสาน  อวนวัง 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเกษตรกร
มีน ้าเพียงพอ
เพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนางใบ  พรมพินิจ 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
กลุ่มนางทองศรี ปู่บุตร
ชา ระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนายสอนพนม  พอง
ผลา ระบบสบูน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

185 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนายอุดม  สิงพรม
มา ระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนางณัฐกานต์      
โสตะวงศ์ ระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนางมลุตรี  แสนศรี
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนางสาวรัชะนก  
เชื อนานนท์ ระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนายวิชัย  ค้ามุงคณุ 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนางจ๋ารดิา วิเศษ 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70 
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการระบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดย

ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 
กลุ่มนางเรณู  ภูศรีฤทธ์ิ 
ระบบสบูน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กระทรวง
พลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเกษตรกร
มีน ้าเพียงพอ
เพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลุ่มเกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/
กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการระบบสูบ
น ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุม่
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทน
ในการสูบน ้าเพื่อ
การเกษตรโดยใช้

พลังงาน
แสงอาทิตย ์

 

ระบบสบูน ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
8 กลุ่มนายอุดม  
สูญราช ระบบสบู
น ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์ 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนที่
กระทรวงพลังงาน
ก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70
ของกลุ่ม
เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอเพื่อท้า
การเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม
เกษตรกรใช้พลังงาน
ทดแทนในการสูบน ้า
เพื่อการเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.
นครพนม/

กบจ.
นครพนม/กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

 

แบบ ผ. 02/2 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
 (บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการระบบสูบ
น ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 
320 วัตต์  

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน กลุ่ม
เกษตรกรใช้

พลังงานทดแทนใน
การสูบน ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย ์

ระบบสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 กลุ่ม
นายเพ็ญศรี  ตันมูล ระบบ
สูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 
วัตต์ รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กระทรวงพลังงานก้าหนด  

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 ร้อยละ 70ของ
กลุ่มเกษตรกรมี
น ้าเพียงพอเพื่อ
ท้าการเกษตร  

ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่ม
เกษตรกรใช้พลังงาน
ทดแทนในการสูบน ้า
เพื่อการเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

 

อบจ.นครพนม/
กบจ.นครพนม/

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กระทรวง
พลังงาน 

27 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน ้าใต้ดิน
หนองดินด้า บ้าน
ค้าพี น้อย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรใน
พื นที่มีน ้าเพียงพอ

ต่อการอุปโภค
บริโภค และใช้ทา้
การเกษตรในฤดู

แล้ง 

ก่อสร้างธนาคารน า้ใต้ดิน
หนองดินด้า บ้านค้าพี น้อย 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 50 
เมตร ยาว 77 เมตร ลึก 7 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 19,300 
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับ
เกลี่ยคันดินให้เรียบร้อย 
รายละเอียดตามปริมาณงาน 
ปร.4/5 และแบบแปลนที่ 
อบต.ค้าพี ก้าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70ของ
ราษฎรมีน ้า
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และท้า
การเกษตร  

ราษฎรในพื นที่มีน ้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค และใช้ทา้
การเกษตรในฤดูแล้ง 

อบจ./กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม 27/27/27/27/27 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000    
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บญัชคีรุภณัฑ ์
 

(ผ.๐๓) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 
ฟุต จ านวน 3 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

7,200 - 
 

7,200 
 

- 7,200 
   

ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างานแบบไม้ มี 1 ลิ้นชัก และ 2 
บานประตู จ านวน 3 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,000 - 5,000 - 5,000 ส านักปลดั 

3 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 จัดซื้อเก้าอี้ท างาน แบบพนักพิงสูง จ านวน 9
ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) เก้าอี้บุนวม 
 2) มีพนักพิงสูง 
 3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
 4) มีที่พักแขนท้ังสองข้าง 
 5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีด า 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

12,000 - 12,000 - 12,000 ส านักปลดั 

4 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้ อ เก้ าอี้ ท า งาน จ านวน 6 ตั ว  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) เก้าอี้บุนวม 
2) มีพนักพิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
4) มีที่พักแขนท้ังสองข้าง 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,000 - 5,000 - 5,000 ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

5 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค์ แบบพับได้ จ านวน 
15 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

12,500 - 
 

12,500 
 

- 12,500 
   

ส านักปลดั 

6 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้ เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 3 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,000 - 5,000 - 5,000 ส านักปลดั 

7 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 

ประตู 
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภณัฑส์ านัก
งบประมาณ 

854,000 - 
 

- 
 

- - 
   

ส านักปลดั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

8 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานและอุปกรณ์ ดังน้ี 
1) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
2) มีขาตั้ง 
3) มีแฟลซ 
4) มีเลนส์ 
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

89,000 - 89,000 - 89,000 ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 บิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์5 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 

85,00 - - - - ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 

10,900 - - - - ส านักปลัด 

11 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

17,000 - 17,000 - 17,000   ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

12 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ก ส าหรับ
ง า น ส า นั ก ง า น  จ า น ว น  3 เ ค รื่ อ ง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

16,000 - 16,000 - 16,000   ส านักปลดั 

13 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
( 18 ห น้ า / น าที )  จ า น วน  3 เ ค รื่ อ ง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2,600 - 2,600 - 2,600 ส านักปลดั 

14 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

7,500 - 7,500 - 7,500 ส านักปลดั 

รวม 14/0/11/0/11 1,043,200 - 178,800 - 178,800  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566  

(บาท) 
2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จ านวน 
1 ชุด ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

12,000      

2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 
เครื่อง ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5,000 - - - -   ส านักปลัด 

3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อท่อยางตัวหนอน จ านวน 1 ชุด ตั้ง
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

20,000 - - - -   ส านักปลัด 

4 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม
ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ส านั ก
งบประมาณ 

8,600 - - - -   ส านักปลัด 

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อม
เครื่องยนต์และเทเลอร์ลากจูง จ านวน 1 
เครื่อง ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

225,000 - - - -   ส านักปลัด 

รวม 5/0/0/0/0 225,000 - - - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566  

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  ขนาด 
180x75 ซ.ม. จ านวน 8 ตัว 

16,000 - 16,000 - 16,000 งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

2 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กกระจกสูงบานเลื่อน 
จ านวน 5 หลัง  
 

22,500 - 22,500 - 22,500 งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิแบบอินฟาเรด
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง 

6,000 - 6,000 - 6,000 งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

4 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น๊ ทบุ๊ ก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

16,000 - 16,000 - 16,000   งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

5 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
( 18 ห น้ า / น า ที )  จ า น วน  3 เ ค รื่ อ ง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2,600 - 2,600 - 2,600 งานการศึกษา/
ส านักปลัด 

รวม 5/0/5/0/5 63,100 - 63,100 - 63,100  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566  

(บาท) 
2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยก
เตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 
ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
4)  มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณี
ที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ า 
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดก าลัง
ส่งไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

- 1,070,000 
 

- 
 

- - 
   

งานบริการ
สาธารณสุข

และ
สาธารณสุข

อ่ืน 
(ส านักปลัด) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

    6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขาย
เสียง 
7)  คุณลั กษณะเฉพาะ อุปกรณ์การแพทย์
ประกอบ 
  (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับ
เป็นรถเข็นได้ 
  (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและ
ผู้ใหญ ่
  (3)  เครื่ องส่องกล่อง เสียงและเครื่ องดูด
ของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
  (4) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
  (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
  (6) ชุดเฝือกลม 
  (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับ
ท่อส่งก๊าซ 
  (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
  (9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
  (10)  ค รอบหลั ง ค าท ร งสู ง พ ร้ อมติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

- - - - -  

202 



 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

2 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ตั้งตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

7,200 - 
 

- 
 

- - 
   

ส านักปลัด 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้า อ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) เก้าอ้ีบุนวม 
2) มีพนักพิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

2,500 - - - - ส านักปลัด 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

จัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
พร้อมขาตั้งพื้น จ านวน 5 เครื่อง จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์

25,000 - - - - ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

5 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

จัดซื้อเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิ แบบ
ยิงหน้าผาก จ านวน 5 เครื่อง จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

7,500 - - - - ส านักปลัด 

6 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ านก า รจั ดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว เตอร์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

16,000 - - - -   ส านักปลัด 

7 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไป
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ านก า รจั ดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิว เตอร์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

2,600 - - - - ส านักปลัด 

รวม 6/1 /0 /0 /0  60,800 1,070,000 - - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย 
ประกอบด้วย 

(1) เครื่องออกก าลังข้อเข่าแบบ
งัดข้อเข่า (16,200 บาท) 

(2) เครื่องบริหารไหล่และข้อ
สะโพก (18,750 บาท) 

(3) เครื่องออกก าลังข้อเข่าแบบ
จักรยานล้อเหล็ก 
(18,750 บาท) 

(4) เครื่องบริหารข้อเข่าและ
ออกก าลังแขน (22,050 
บาท) 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี ้
(1) โครงสร้างอุปกรณ์ท าจาก

เหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ ์
(2) มีการรับประกันคุณภาพ 

อย่างน้อย 1 ป ี

75,750  
 

- - - - 
   

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(ส านักปลัด) 

รวม 1 /0 /0 /0 /0 75,750 - - - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงานสงัคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 
บาท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1) สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
2) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน่้อย
กว่า 4.8 MHz  
3)  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้  
4) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

1,400 - - - - ส านักปลัด 

รวม 1 /0 /0 /0 /0 1,400 - - - -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน๊ ตบุ๊ ก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

16,000 - 16,000 - -   กองช่าง 

2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี ้
1) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi  
2) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
กระดาษขนาด A4  
3)  มี ช่องเ ช่ือมต่อ ( Interface)  USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3,200 - - - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568  
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570  
(บาท) 

3 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องเจาะรูคอนกรีต จ านวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
1) ขนาดก าลังไฟฟ้า 3,800 วัตต์  
2) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์  
3) เจาะได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 
มม. 4) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
390/110 RPM.  
ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

20,000 - - - -   กองช่าง 

รวม 3 /0 /1 /0 /0 39,200 - 16,000 - -  
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สว่นที ่๔ 
 

การตดิตามและประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๐๙ 
  

 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
  
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3  เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ดังนี้   

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๐ 
  

 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๑ 
  

 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๒ 
  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๓ 
  

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๔ 
  

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3  เรื่อง 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๕ 
  

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๖ 
  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

(๕)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๗ 
  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๘ 
  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๑๙ 
  

 

 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

ยุทธศาสตร ์
อปท.  

ในเขตจงัหวัด 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕65 

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

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

0 0 4 741,000 16 5,055,000 23 16,451,000 
 

42 
 

7,653,500 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

0 0 3 738,000 2 685,000 3 826,000 
 

5 
 

1,698,000 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 230,000 6 280,000 18 479,500 19 429,500 20 459,500 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

4 110,000 4 110,000 4 115,000 5 145,000 
 

5 
 

150,000 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม 

3 60,000 4 110,000 9 430,000 13 1,468,000 
 

15 
 

1,855,000 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การทอ่งเที่ยว 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 2 40,000 

 
 

2 

 
 

40,000 

  
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๒๐ 
  

 

 
 

การวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)   

ยุทธศาสตร ์
อปท.  

ในเขตจงัหวัด 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕65 

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

7.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 

11 250,000 12 260,000 12 270,000 13 460,000 
 

13 
 

470,000 

8.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

11 195,000 11 195,000 11 195,000 11 195,000 

 

 
12 

 
 

258,100 

9.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

10 350,000 12 430,000 13 620,000 15 720,000 15 720,000 

รวม 45 1,215,000 57 2,884,000 86 7,869,500 104 20,734,500 129 13,304,100 

  
 

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๒๑ 
  

 

 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  

วาตภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมอื 
เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกนั  
ลงพื้นท่ีระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย     
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้าง
เด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพื้นท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นท่ีค้นหา การณรงค์ป้องกัน 
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาและน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ 
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการ
สังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง  ๆ ประชาชนไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๒๒ 
  

 

   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ครบถ้วน ปัญหายา
เสพติดที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะต้นทาง การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบถ้วน ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์อปพร.ต าบลค าพ้ี  หมู่ที่ 1 98,700 

๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ 
สายสี่แยกน้ าประปาไปบ้านนายบัณฑิต  

๒๘๑,000 

๓ โครงการก่อสร้างรางคสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ สายวัดนาฮี
ไปสามแยกหนองแก 

๒๕๗,000  

๔ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่
ที่ ๙ สายบ้านนางศิริพร-บ้านนายเยี่ยม ตันมูล 

๓๐๙,500 

๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านมูลอ้น 
หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม(สายบ้านลุงจี-บ้านนางราตรี) 

๑๒๙,000 

๖ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่
ที่ 8 สายบ้านนายสมชัย-บ้านนางหยัน (ต่อช่วงสุดท้ายรางระบายน้ าเดิมล า
ห้วยจ าปา-สี่แยกฝาปิดตะแกรงเหล็ก) 

๒๘๐,๐00 

๗ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงประจ าศูนย์อปพร.ต าบลค าพ้ี  ๒8๖,๐๐๐ 

๘ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะป่าช้าบ้านบอน หมู่ที่ 4  1๔๒,000 

๙ โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะป่าช้าบ้านมูลอ้นหมู่ที่ ๒ 14๓,000 

๑๐ 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายเสริมเหล็กบ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๑ สายบ้านเดิมผญ.ธง 

1๖๑,000 

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ีน้อย 
หมู่ที่ ๕ 

๕๐๖,๕๐๐ 

๑๒ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่
ที่ ๘ 

๕๑๒,๐๐๐ 

๑๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกหัวโศกไปโรงเรียนบ้านกลาง
มูลอ้น หมู่ที่ ๖ 

๔๘,๕๐๐ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๒๓ 
  

 

 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

๑4 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสี่แยกวัดปัญญาวนารามไปนานาย
นรงค์ ปู่บุตรชา บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ที่ ๕ 

๑๐๑,๕๐๐ 

15 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกป่าช้าไปนาป่าหว่าน บ้าน
กลาง หมู่ที่ ๖ 

๖๗,๕๐๐ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าพ้ีน้อยหมู่ที่ ๙ (คุ้มค าศรีสุข) ๕๗๗,๖00  

17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง   หมู่ที่ ๖ สายจากถนน 
คสล.เดิมไปอ่างเก็บน้ าห้วยผักดอก 

๕๖๘,๕๗๕ 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง   หมู่ที่ ๖ สายจากบ้าน
กลางไปบ้านหนองบ่อน้อย 

๔๙๗,000 

19 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง   หมู่ที่ ๖ สายจากถนน 
คสล.เดิม(สายหัวโศก) 

๔๙๗,000 

20 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ที่ 
๕ 

๔๙๘,000 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ๔๙๘,000 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค าพ้ีน้อย ม.๕ ๑๐๑,๕๐๐ 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกลาง ม.๖ ๔๘,๕๐๐ 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังแยกป่าช้า-นาป่าว่าน บ้านกลาง ม.๖ ๖๗,๕๐๐ 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ๕๙๐,000 

26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบประปาบาดาล) บ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๙ ๔๙๔,๕๐๐ 
27 โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๑ ๑๔๒,๕00 
28 โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  ๓,๑00 
29 อุดหนุนค่า(อาหารเสริมนม) ของโรงเรียนและศพด.ในความรับผิดชอบของ

อบต.ค าพ้ี 
๗๐๑,๙๒๓.๒ 

30 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

๖๕,๕๔๐ 

31 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

๑๖๑,๕๐๐ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้ หน้า ๒๒๔ 
  

 

 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

32 
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนและศพด.ใน
ความรับผิดชอบของอบต.ค าพ้ี 

๔๖๕,๕๐๐ 

33 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๕๐,๐๐๐ 

34 โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน ๔ศูนย ์ ๘,๐๑๒ 

35 
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่
นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 

36 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ครูผดด. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของอบต. 

๑๑,๕๐๐ 

37 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๒๕๖๓ ๗๗,๒๐๐ 

38 โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน ๕,๐๐๐ 

39 โครงการBig cleaning day  ๑๓,๐๐๐ 
40 โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ๑๙,๐๐๐ 

41 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บ้านบอน 
หมู่ ๔  

๙๙,๐๐๐ 

42 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๒๒,๑๕๐ 
43 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ๑๕,๐๐๐ 
44 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กและเยาวชน ๕๐,๐๐๐ 
45 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ๑๐,๐00 
46 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสต าบลค าพ้ี ๑๑,๘๐๐ 
47 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ ๓๙,๕๕๐ 
48 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอ าเภอนาแก ๒๖,๐๐๐ 
49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ า ปี ๒๕๖๓ ๑๘,๔๐๐ 
50 โครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลค าพ้ี ๒,๗๐๐ 

51 
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอ่างล้างมือส าหรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๗,๗๗๗ 

52 โครงการจัดซื้อวัสดุส าหรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๗,๗๙๙ 
รวม 9,825,326.20 
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ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ขนาดไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง 
แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ที่ ๖ 

๑,๘๗๙,๑๔๖ 

2 การจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันไวรัสโควิด 19 ๑๘,๓๔9 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓ 
สายจากถนนคสล.เดิมไปอ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง  

๕๙0,000 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ 
สายต่อจากถนนคสล.เดิมไปอ่างเก็บน้ าห้วยผักดอก  

๕๖๘,๕๗๕ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๑ 
สายต่อจากถนนคสล.เดิมไปสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

๕๗๗,๖๐๐ 

6 ค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ๖๔,๒00 

7 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ๑๕๓,๖๐๐ 

8 โครงการขุดลอกห้วยหนองวังฉิม หมู่ ๒ บ้านมูลอ้น ๓๑๗,10๐ 
9 โครงการขุดลอกห้วยวังคันหิน หมู่ ๓ บ้านนาผือ ๔๖๙,๖0๐ 

10 ค่าวัสดุก่อสร้างปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ 

11 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๑ 
สายต่อจากถนนเดิม 

๔๒๐,๐๐๐ 

รวม ๕,๐๗๘,๑๗๐ 
 
 
 

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



 

 

 

 

แ 

 
 

 
 

งานนโยบายและแผน 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลค าพี ้

อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 

โทรศพัท ์๐๔๒-๐๖๑ ๒๒๘ 

โทรสาร ๐๔๒-๐๖๑ ๒๒๕ 

www.kumpee.go.th 

                             Contact us: 

http://www.kumpee.go.th/

