
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 145 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

277 โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงภายใน อบต. 

เพ่ือประชาชน ตาม

นโยบายของรัฐบาล 

 เพ่ือใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดใชชีวิตตาม

เศรษฐกิจพอเพียง 

หมูท่ี 1-14    200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

ความ

จงรักภักดีตอ

พระกรุณาธิคุณ 

 - ประชาชนมี

ความสํานึกในพระ

มหาธิคุณ 

สํานักปลัดฯ 

278 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพทอผาภายในบานดู 
ม.4 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
อาชีพทอผา 

บานดู ม.4   150,000   จํานวน
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดมีอาชีพ
เสริม 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดมีอาชีพทอผา 

สํานักปลัดฯ 

279 โครงการสงเสริมอาชีพ 
กลุมเกษตรกร กลุมผูเลี้ยง
ปลา หมูท่ี 9 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมี
อาชีพ 

หมูท่ี 9    300,000  จํานวน
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดมีอาชีพ
เสริม 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดมีอาชีพ 

สํานักปลัดฯ 

280 โครงการจัดตั้งศนูย

สงเคราะหศพและผู

ยากไรประจําตําบล 

เพ่ือใหการสงเคราะห

ศพและผูยากไรประจํา

ตําบล 

หมูท่ี 1 – 14   50,000.- 50,000.- 50,000.- สงเคราะหเบี้ย

ยังชีพ ผูสูงอายุ 

ผูพิการ ผูดอายุ 

คนชรา ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสทาง

สังคมและผูติดเชื้อ

เอดส ไดรับการ

ชวยเหลือ 

สํานักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 146 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

281 อุดหนุนหนวยงานอ่ืน ๆ 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม

ทางดานตาง ๆ เชน 

อุดหนุนเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอบานไผ  อพม. 

(อาสาสมัครพัฒนา

หมูบาน) ฯลฯ 

เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน องคกร

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และทองถิ่นให

สามารถดําเนินงาน

บรรลุตาม

วัตถุประสงค 

อุดหนุนหนวนงานอ่ืน 

ๆ เพ่ือดําเนิน

กิจกรรมทางดานตาง 

ๆเชน   อุดหนุนท่ีวา

การ อ.บานไผ  ดาน

โครงการสนับสนนุ

กิจการ

สาธารณประโยชนถึง

กาชาดอําเภอบานไผ  

งบประมาณ  

10,000.- บาท 

  160,000.- 

 

160,000.- 

 

160,000.- 

 

ประชาชนรอ้ย

ละ5ไดร้บั

ความ

ช่วยเหลือ 

กิจกรรมตา่งๆ 

ประชาชนไดร้บั

การช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดัฯ 

282 โครงการพัฒนาบทบาท

สตรี ภายในพ้ืนท่ีตําบล

เมืองเพีย 

พัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาบทบาทสตรีให

มีความรู

ความสามารถในการ

พัฒนาทองถิ่นและ

ชุมชนของตนเอง 

สตรีในพ้ืนท่ีตําบล

เมืองเพีย  หมูท่ี 1 -

14  อายุตั้งแต  15  

ปขึ้นไป 

  250,000.- 

 

250,000.- 

 

250,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

พัฒนาบทบาท

สตรี 

หมูท่ี 1-14 

พัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาบทบาทสตรี

ใหมีความรู

ความสามารถในการ

พัฒนาทองถิ่นและ

ชุมชนของตนเอง 

สํานักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 147 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

283 โครงการพัฒนาศกัยภาพ 

อสม. ประจําป พ.ศ. 

2561 

 -เพ่ือสงเสริมดาน

กิจกรรมแก อสม.ให

มีความสามัคคีและ

มีขวัญกําลังใจใน

การปฎิบัติงาน 

 -พัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน กํานนั 

ผูใหญบาน  ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับ 

อปท. 

เพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนใน

ตําบลเมืองเพีย 

  50,000 50,000 50,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรู

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน 

พัฒนาศักยภาพ 

อสม.ใหมีควารู

ความสามารถใน

การพัฒนาทองถิ่น

และชุมชนของ

ตนเอง 

สํานักปลัด 

284 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผนําชุมชนเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

 -เพ่ือใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนฯ 

-เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน 

-เพ่ือเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชน 

 -รวมกับสํานักงาน

พัฒนาชุมชนอําเภอบาน

ไผ เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

และรวมกันจัดทําและ

ปรับปรุงแผนชุมชนใน

รูปแบบบูรณาการงาน

รวมกันทั้ง 14 หมูบาน 

        



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 148 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

285 โครงการจัดตั้งศนูยการ

เรียนรูดวยตนเองและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

เพ่ือจัดใหมีแหลง

รวบรวมความรูและ

ขาวสารเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู

ดวยตนเองของ

ผูสูงอายุ 

 -จัดต้ังศูนยการ

เรียนรู จํานวน  1  

แหง 

  50,000.- 

 

50,000.- 

 

50,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการมี

ความรูจัดตั้ง

ศูนยผูสูงอายุ

ในชุมชน 

ผูสูงอายุมีสวนรวม

ในการใหบริการท่ี

จะเพ่ิมมากข้ึนมี

แหลงรวบรวม

ความรูและขาวสาร

เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง

ของผูสูงอายุ 

สํานักปลัดฯ 

286 อุดหนุนหนวยงานอ่ืนใน

พ้ืนท่ี 

เพ่ือสรางรายไดและ

ลดรายจาย 

อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

ๆ เชนอุดหนุน

สํานักงานเกษตร

อําเภอบานไผตาม

โครงการสงเสริม

เกษตรกร ดาน

ประมง  ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมี

ความ

จงรักภักดีตอ

พระกรุณาธิคุณ 

 - ประชาชนมี

ความสํานึกในพระ

มหาธิคุณ 

สํานักปลัดฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 149 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

287 โครงการเฝาระวังและ

ปองกันยาเสพติด 

เพ่ือสงเสริมและ

รณรงคปองกันภยั

จากยาเสพติด 

ภายในตําบลเมือง

เพีย  ท้ัง 14 หมู 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน

ประชาชนท่ีมี

สวนรวมใน

โครงการ 

เพ่ือสงเสริมและ

รณรงคปองกันภยั

จากยาเสพติด 

สํานักปลัด 

288 โครงการสงเสริม การ

ทองเท่ียว Home Stay  

เพ่ือสงเสริมและ

รณรงคการ

ทองเท่ียว 

ภายในตําบลเมือง

เพีย  ท้ัง 14 หมู 

 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ประชาชนท่ีมี

สวนรวมใน

โครงการ 

เพ่ือสงเสริมและ

รณรงคการ

ทองเท่ียว 

สํานักปลัด 

289 โครงการสงเสริมสภาเด็ก

และเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

ของเยาวชน 

ตําบลเมืองเพีย  40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน

ประชาชนท่ีมี

สวนรวมใน

โครงการ 

เพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของ

เยาวชน 

สํานักปลัด 

รวม  150,000 1,110,000 1,260,000 960,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

~ 150 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรการสรางสังคมและเศรษฐกิจรากฐานใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แผนงาน สรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

290 โครงการอบรมอาชีพ

ใหกับประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน 

ตําบลเมืองเพีย  30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน

ประชาชนท่ีมี

สวนรวมใน

โครงการ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน 

สํานักปลัด 

รวม         

 


