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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 

ความเป็นมาของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนท้องถิ่น  จัดต้ังขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่ง
ประกาศใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538  และมีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใน
เวลาต่อมา  พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่องค์กรประชาชนในระดับต าบลอย่างมาก โดย
ได้ยกฐานะสภาต าบล ซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้ว่าการจัดต้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ีเป็นผลผลิตหน่ึงของกระแสของสังคมที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็น
มิติหน่ึงของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  ก าหนดให้ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการบริหาร  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภา 2 ประเภท ประเภทที่ 1 เป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทที่ 2 เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน
หมู่บ้านละ 2 คน  ส่วนคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน 
2 คน และสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกต้ังอีกไม่เกิน 4 คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 7 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ในหมวด 9 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285 ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมี สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้อง
มาจากการเลือกต้ัง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น   

ในปีกลางปี พ.ศ. 2546  รัฐสภาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 
โดยได้มีการยกเลิกชื่อเรียก คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร โดยเปลี่ยนชื่อเรียกจาก คณะผู้บริหาร หรือ
ชื่อเรียก ประธานกรรมการบริหาร เปลี่ยนเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานกรรมการบริหาร
เปลี่ยนเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เปลี่ยนชื่อเรียก ข้อบังคับต าบล เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และยกเลิกไม่ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร  

ในที่สุดในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 ก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นของ
ไทย เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ อันได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือ การ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น   
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12)&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5)_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546&action=edit&redlink=1
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ฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่านับต้ังแต่การประกาศใช้กฎหมายทั้ง 3 ฉบับน้ีแล้ว  ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทยมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเหมือนกันหมดทั้งประเทศ   

ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 นับแต่ปี พ.ศ. 2538  สภาต าบลหนองแวง จัดต้ังขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  โดยมี “คณะกรรมการสภาต าบล” ที่มี นายบุญหลั่น  อุไชย  ก านันหนองแวง  เป็น
ประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง  มีผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการ
เลือกต้ังของราษฎรหมู่บ้านละ 1 คน เป็นกรรมการ  โดยที่ท าการสภาต าบลหนองแวง  ต้ังอยู่ที่ บ้านหนองโตน  
หมู่ที่  8  ต าบลหนองแวง   
 ในปี พ.ศ. 2539  ได้ยกฐานะสภาต าบล ให้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๙  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้าที่ 145 ล าดับที่ 1408 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ได้ต้ังที่ท าการแห่งใหม่อยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  บ้านสิงห์ไคล 
หมู่ที่  3  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน 

 

ประวัติของผู้ด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  
1. นายบุญหลั่น  อุไชย  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง 2541  
2. นายส าเร็จ  ชมภู  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง 2542 
3. นายชัยศรี  โฮงมาตย์  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2544 
4. นายไพรัช  พลหนองแวง  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 2546 
5. นายไพรัช  พลหนองแวง  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2548 
6. นายบุญเลิศ  ไชยราช  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 

2547 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
7. นายสมศรี  โยธาจันทร์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 

2551 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
8. นายสมศรี  โยธาจันทร์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 

2555 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
9. สิบต ารวจตรี ปรีชา  ปามา  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 
1.   ด้านกายภาพ 

1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต  
ในท้องที่ต าบลหนองแวง มีเขตการปกครองรวม 15 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  1  บ้านหัวหนองแวง,  หมู่ที่  2  

บ้านเหนือ,  หมู่ที่  3  บ้านสิงห์ไคล,  หมู่ที่  4  บ้านอีเม้ง,  หมู่ที่  5  บ้านหนองช้าง,  หมู่ที่  6  บ้านหนองฮี,  หมู่
ที่  7  บ้านหนองผึ้ง,  หมู่ที่  8  บ้านหนองโตน,  หมู่ที่  9  บ้านหัวหนอง,  หมู่ที่  10  บ้านเหล่า,  หมู่ที่  11  
บ้านหนองสระพัง,  หมู่ที่  12  บ้านเหนือ,  หมู่ที่  13  บ้านดอยกอย,  หมู่ที่  14  บ้านป่าม่วง,  หมู่ที่  15  บ้าน
เหล่าดอกไม้  มีอาณาเขต ดังน้ี 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลป่าสังข์  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากจุดตัด
ถนนปัทมานนท์ (สายร้อยเอ็ด – สุรินทร์) ตรงกิโลเมตร ที่ 43-44 บริเวณพิกัด  U C 475418  ติดกับล าเสียว
น้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากบ้านหนองช้าง หมู่ที่  5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  โดยมี
แนวแบ่งเขตอ าเภอจตุรพักตรพิมาน กับ อ าเภอเกษตรวิสัย เป็นเส้นแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุด
ที่บริเวณพิกัด  U C 587440  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  11  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลสิงห์โคก  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อย เอ็ด  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจาก  
บริเวณพิกัด  U C 587440  ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่นาของราษฎรใช้คันนาเป็นแนวเขตห่างจาก 
บ้านอีเม้ง  หมู่ที่  4  ต าบลหนองแวง  ด้านทิศเหนือระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร ห่างจากบ้านเหล่างาม   
หมู่ที่  2  ต าบลสิงห์โคก  อ าเภอเกษตรวิสัย  ประมาณ  100  เมตร  สิ้นสุดที่ บริเวณพิกัด  U C 536347  รวม
ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  11  กิโลเมตร 
 ทิศใต้ ติดต่อต าบลเกษตรวิสัย  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก  บริเวณ
พิกัด  U C 536347  ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดกับถนนปัทมานนท์ (ร้อยเอ็ด - สุรินทร์)  ห่างจากบ้าน
คุยผง  หมู่ที่  2  ต าบลเหล่าหลวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  ระยะห่างประมาณ  700  เมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  U 
C 484365  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5  กิโลเมตร    
 ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลเหล่าหลวง  อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจาก  
บริเวณพิกัด  U C 484365  เลียบไปตามถนนปัทมานนท์ ขึ้นไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นแนวเขต
ต าบล บริเวณพิกัด  U C 475418  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  5.5  กิโลเมตร         

ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  11  กิโลเมตร  มีเน้ือที่ประมาณ  62.80  ตารางกิโลเมตร หรือ  
38,787 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังน้ี      

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองแวงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเป็นที่นาเป็นส่วนใหญ่ เป็นดิน

ร่วนปนทราย และมีที่ดอนเป็นบางส่วน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ มีล าน้ าเสียว
เล็กไหลผ่านด้านล่างของต าบล จึงมักประสบกับปัญหาความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง และน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

  1.3 ลักษณะสภาพภูมิอากาศ 
2.     ลักษณะทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ส าหรับภูมิอากาศทั่วไปมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง

ในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมี
ฝนตกทั่วไป 

  1.4  ลักษณะสภาพดิน 
3.  ต าบลหนองแวงมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบปนที่ดอน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ระดับความ

สมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับพอใช้  และชุมชนมีการใช้ประโยชน์ที่ ดินส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม  
ประมาณ 23,928 ไร่ 

  1.5  ลักษณะแหล่งน้ า 
 ต าบลหนองแวงมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือล าน้ าเสียวน้อย ซึ่งไหลผ่านทางตอนล่างของต าบล 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากนักเน่ืองจากไม่มีที่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขาดคลองส่งน้ าเข้าไปใน
พื้นที่เกษตร ปริมาณน้ าฝนมีมากในฤดูฝนจึงไหลลงสู่แม่น้ ามูลไปหมด และบางคร้ังก็ล้นตลิ่งท าให้เกิดน้ าท่วมสร้าง
ความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรมาตลอด 
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  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ต าบลหนองแวงมีป่าเป็นป่าเบญจพรรณ  มีพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ไม่สมบูรณ์  จ านวน 9 แห่ง  
และก าลังพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ใช้เป็นแหล่งน้ าอาหาร เช่น เก็บหาของป่า เห็ด ไม้ฟืน เป็นต้น  จ านวน 1 แห่ง  คือ ป่า
ดงสิงห์ไคล  มีพื้นที่ประมาณ 508 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา และมีไม้ปลูกตามสวนของประชาชนบางส่วน 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.๑ เขตการปกครอง /  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน  จ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน และจัด 
ระเบียบการปกครองหมู่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่การบริหารงานของหมู่บ้าน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ดังน้ี 

(1) ผู้ใหญ่บ้าน 
(2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(3) คณะกรรมการหมู่บ้าน 

  2.2  การเลือกตั้ง 
        การแบ่งเขตการเลือกต้ังจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการเลือกต้ังสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 เขต มีสมาชิก
ผู้แทนราษฎร 7 คน  โดยใช้เขตพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเขตการเลือกต้ัง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อยู่เขตการเลือกต้ังที่ 2 อ าเภอเกษตรวิสัย ประกอบด้วย ต าบล
หนองแวง, ต าบลเหล่าหลวง, ต าบลน้ าอ้อม, ต าบลโนนสว่าง และต าบลบ้านฝาง  เลือกต้ังสมาชิกผู้แทนราษฎร 1 
คน และได้จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เมื่อปี พ.ศ. 2555  
ราษฎรส่วนใหญ่มีความต่ืนตัวทางการเมืองพอสมควร และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้สิทธิเลือกต้ัง และสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นผู้น าท้องถิ่น 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี และการคาดการณ์

ในอนาคต)   
 จ านวนประชากรในเขตต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 3 ปี ดังน้ี 

- ปี พ.ศ. 2562 จ านวน  2,050  ครัวเรือน  ประชากร  7,858  คน  ความหนาแน่น 
ของประชากร  125.13 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน) 

- ปี พ.ศ. 2563 จ านวน  2,081  ครัวเรือน  ประชากร  7,840  คน  ความหนาแน่น 
ของประชากร  124.84 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน) 

- ปี พ.ศ. 2564 จ านวน  2,105 ครัวเรือน  ประชากร  7,789  คน  ความหนาแน่น 
ของประชากร  124.03 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน) 
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ตารางแสดงจ านวนประชากร / หมู่บ้าน  ในเขตต าบลหนองแวง 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร ปี 2562 ประชากร ปี 2563 ประชากร ปี 2564 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 บ้านหัวหนองแวง 272 296 568 159 272 297 569 164 265 293 558 166 

2 บ้านเหนือ 235 222 457 118 227 220 447 118 224 218 442 118 

3 บ้านสิงห์ไคล 268 261 529 136 268 258 526 140 269 258 527 140 

4 บ้านอีเม้ง 429 438 867 216 427 426 662 217 429 434 863 219 

5 บ้านหนองช้าง 507 524 1,031 240 504 521 1,025 242 497 520 1017 246 

6 บ้านหนองฮี 254 232 486 124 248 232 480 127 242 228 470 128 

7 บ้านหนองผึ้ง 105 123 228 73 103 127 280 74 100 127 227 75 

8 บ้านหนองโตน 182 207 389 88 182 207 389 88 181 203 384 90 

9 บ้านหัวหนอง 354 351 705 206 357 352 709 207 353 354 707 210 

10 บ้านเหล่า 420 459 879 236 416 460 876 239 414 463 877 243 

11 บ้านหนองสระพัง 232 231 463 142 230 229 459 142 226 229 455 143 

12 บ้านเหนือ 317 376 693 177 322 377 699 180 313 378 691 183 

13 บ้านดอนกอย 144 133 277 64 144 130 274 64 143 129 272 65 

14 บ้านป่าม่วง 73 78 151 38 76 78 154 38 77 80 157 38 

15 บ้านเหล่าดอกไม้ 71 64 135 40 76 65 141 41 76 66 142 41 

รวม 3,863 3,995 7,858 2,057 3,852 3,986 7,840 2,081 3,809 3,980 7,789 2,105 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 เดือน กันยายน ของทุกปี) 

 
การคาดประมาณประชากรในอนาคตเขตต าบลหนองแวง เป็นการคาดประมาณประชากรแต่ละรุ่นอายุที่

เปลี่ยนไปแต่ละปีตามส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร อันได้แก่ การเกิด  การตาย  และการย้ายถิ่น 
ความคิดส าคัญ “ประชากรรุ่นหน่ึงเมื่อเวลาผ่านไปจะมีผู้รอดชีพอยู่จ านวนหน่ึงที่มีผู้อายุเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาน้ัน 
ประชากรในรุ่นเดียวกันจะตายไปบ้าง จะมีผู้ย้ายถิ่นเข้าหรือออกสุทธิมาเพิ่มหรือลดประชากรในรุ่นน้ันด้วย  
ประชากรรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นจากการเกิดในช่วงเวลาน้ันเพิ่มเข้ามาที่ฐานของพีระมิดประชากร เด็กรุ่นใหม่น้ีเกิดจาก
รุ่นสตรีในวัยเจริญพันธุ์”  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
ตารางจ านวนประชากรจ าแนกตามอายุ และเพศ ในเขตต าบลหนองแวง 

 

อายุ 
ประชากร ปี 2562 ประชากร ปี 2563 ประชากร ปี 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
0-4 170 152 322 156 151 307 151 153 304 

5-9 206 189 395 202 179 381 173 189 362 

10-14 199 190 389 191 177 368 208 162 370 

15-19 243 240 483 230 220 450 191 203 394 

20-24 316 305 621 305 296 601 300 253 553 

25-29 304 307 611 308 305 613 307 342 649 

30-34 270 249 519 170 325 495 292 258 550 

35-39 277 275 552 279 255 534 229 240 469 

40-44 338 376 714 287 292 579 310 325 635 

45-49 389 427 816 338 376 714 356 403 759 

50-54 342 355 697 348 427 775 373 387 760 

55-59 265 247 512 351 371 722 289 287 576 

60-64 179 191 370 208 209 417 218 243 461 

65-69 159 192 351 148 175 323 170 182 352 

70-74 119 134 253 126 153 279 119 154 273 

75-79 58 97 155 65 102 167 82 100 182 

80-84 25 50 75 26 50 76 21 61 82 

85-89 15 21 36 9 17 26 16 28 44 

90-94 7 6 13 3 6 9 4 5 9 

95-99 - 3 3 0 4 4 0 4 4 
100 ปีขึน้ไป - - - - - - - 1 1 

รวม 3,881 4,006 7,887 3,750 4,090 7,840 3,809 3,980 7,789 

        ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่  30               
เดือน กันยายนของทุกปี) 

 

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง 
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1    แห่ง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 
-  ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต าบลหนองแวง 1 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4 แห่ง 
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  4.2 สาธารณสุข          
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ - กู้ภัย)  1  แห่ง 

  4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- อยู่ในเขตบริการของ สภ.เกษตรวิสัย 1 แห่ง 
- รถกู้ชีพ    1 คัน 
- รถดับเพลิง     2 คัน 

   4.4 มวลชนจัดต้ัง 
1.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   168   คน 
2.  อาสาสมัครกู้ชีพ       20  คน 

   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  1,278 คน 
  2. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ    589   คน 
  3. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     17  คน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 

                ต าบลหนองแวงมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต   ถนนลาดยาง และ
ถนนลูกรังในพ้ืนที่การเกษตรจะมีปัญหาบ้างในฤดูฝนท าให้การขนผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก มีเส้นทาง
คมนาคม / ขนส่งที่เป็นเส้นทางหลักที่ส าคัญ  7  สาย แบ่งเป็นดังน้ี  

ถนนทางหลวงชนบท จ านวน 2 สาย คือ            
     -  สายที่ 1 ทช.รอ.3017 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (อ.เกษตรวิสัย - อ.สุวรรณภูมิ) ไปบ้านศรีโคตร 

ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด  (ผ่านพ้ืนที่อบต.หนองแวง  ระยะทาง  7.3 กิโลเมตร) 
     -  สายที่ 2 ทช.รอ.3034 จากบ้านแสบง  ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย ไปบ้านหนองทุ่ม  ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักรพิมาน 

จ.ร้อยเอ็ด (ผ่านพ้ืนที่ อบต.หนองแวง ระยะทาง 13.1 กิโลเมตร)   
ถนนทางหลวงท้องถ่ินถ่ายโอน จ านวน 5 สาย คือ            
     -  สายที่ 1  รอ.ถ.187-01 จากบ้านอี่เม้ง  - บ้านคูเมือง อ.เมืองสรวง (ระยะทาง 3,200 กิโลเมตร) 
     -  สายที่ 2  รอ.ถ.187-02  จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 - ถนนปัทมานนท์ ทางหลวงแผ่นดิน 

                 หมายเลข 214   (ระยะทาง 3,428.42  เมตร) 
     -  สายที่ 3  รอ.ถ.187-03  จากบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 - บ้านโพนงอย ต.เกษตรวิสัย   

(ระยะทาง 5,304.85  เมตร) 
     -  สายที่ 4  รอ.ถ.187-04 จากบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 – บ้านโคกมอน ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน  

(ระยะทาง 810.50  เมตร) 
     -  สายที่ 5  รอ.ถ.187-05  จากบ้านหนองโตน หมู่ที่ 8  - บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง                              
                    (ระยะทาง 1,913.17  เมตร) 
     -  สายที่ 6  รอ.ถ.187-06  จากบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 - บ้านดอนดู่ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน   

(ระยะทาง 5,304.85  เมตร) 
     -  สายที่ 7  รอ.ถ.187-07 จากบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 – บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.หนองแวง                              

(ระยะทาง 810.50  เมตร) 
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  5.1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ในเขตต าบลหนองแวงมี 128 สาย ระยะทางรวม 
44,176.88 เมตร  หรือ 44.18  กิโลเมตร ดังน้ี   

1)  หมู่ที่ 1 มี 9   เส้น    รวม  1,589  เมตร 
         ที่ตั้ง : Latitude 15.718157  เหนือ  , Longitude 103.644360 ตะวันออก 

2)  หมู่ที่ 2 มี 11   เส้น   รวม  7,437.00  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.732172  เหนือ  , Longitude 103.636056 ตะวันออก 

3)  หมู่ที่ 3 มี 7   เส้น    รวม  3,903.39  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.746804  เหนือ  , Longit ude 103.648695 ตะวันออก 

4)  หมู่ที่ 4 มี 7   เส้น    รวม  1,754.70  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.765836  เหนือ  , Longitude 103.665215 ตะวันออก 

5)  หมู่ที่ 5 มี 17   เส้น   รวม  3,738.00  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.774528  เหนือ  , Longitude 103.624329 ตะวันออก 

6)  หมู่ที่ 6 มี 7   เส้น    รวม  2,980.00  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.754378 เหนือ  , Longitude 103.618160 ตะวันออก 

7)  หมู่ที่ 7 มี 8   เส้น    รวม  1,825.39  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.749537  เหนือ  , Longitude 103.603916 ตะวันออก 

8)  หมู่ที่ 8 มี 6   เส้น    รวม    1,105.74  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.758926  เหนือ  , Longitude 103.624453 ตะวันออก 

9)  หมู่ที่ 9 มี 6   เส้น    รวม  2,185.20  เมตร 
                  ที่ตั้ง : Latitude 15.753809  เหนือ  , Longitude 103.603162 ตะวันออก 

10) หมู่ที่ 10 มี 13  เส้น   รวม  1,967.00  เมตร 
        ที่ตั้ง : Latitude 15.751589  เหนือ  , Longitude 103.608280 ตะวันออก 

11) หมู่ที่ 11 มี 8  เส้น   รวม  4,555.17  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.719078  เหนือ  , Longitude 103.640822 ตะวันออก 

12) หมู่ที่ 12 มี 11  เส้น   รวม  3,161.00  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.731393 เหนือ  , Longitude 103.640555  ตะวันออก 

13) หมู่ที่ 13 มี 7  เส้น   รวม  2,754.60  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.756313  เหนือ  , Longitude 103.645245 ตะวันออก 

14) หมู่ที่ 14 มี 5  เส้น   รวม  1,680.00  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.727066  เหนือ  , Longitude 103.647825 ตะวันออก 

15) หมู่ที่ 15 มี 6  เส้น   รวม  3,827.69  เมตร 
                   ที่ตั้ง : Latitude 15.769676  เหนือ  , Longitude 103.646580 ตะวันออก 

ท่ีมา :  - ระยะทางการวัดจาก google map (ภาพถ่ายทางอากาศ)   
- กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 
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    5.1.2  ถนนสายลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน,ต าบล 
1. สายบ้านหนองสระพัง ม.11 – บ้านโพนงอย 
2. สายบ้านหนองช้าง ม.5 – บ้านเหล่า ม.10 
4. สายบ้านหนองช้าง ม.5 – บ้านหัวหนอง ม.9 
5. สายบ้านเหล่า ม.10 – บ้านหนองผึ้ง ม.7 
6. สายบ้านอี่เม้ง  หมู่ที่ 4 – บ้านสิงห์โคก 
7. สายบ้านเหล่าดอกไม้ หมู่ที่ 15 – บ้านดอนดู่ 
8. สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 – บ้านส าโรง 
9. สายบ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 4 – บ้านโคกมอน 
10. สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 12 – บ้านสิงห์โคก 

ท่ีมา :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน  2563  
5.2 การไฟฟ้า 

 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือน 
  5.3 การประปา 

 - ประชาชนมีประปาใช้ร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือน 
  5.4  โทรศัพท์ 

       - มีการใช้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT,  3BB  
 - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ Ais, Dtac 
และ True 

  5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
 - ไปรษณีย์ มีให้บริการ    1   แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลหนองแวงประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การท านาข้าวโดยการท า

นาปีเป็นหลัก  ส่วนอาชีพรองหรืออาชีพเสริม  เช่น ปลูกผัก, ปลูกยาสูบ, เพาะเห็ดฟาง, เลี้ยงโค, กระบือ, สุกร, ไก่ 
ฯลฯ  มีพื้นที่ถือครองทั้งหมด 30,230  ไร่ เฉลี่ย 17.53 ไร่/ครัวเรือน พื้นที่ท านา 21 ,519 ไร่ เฉลี่ย 15  ไร่ / 
ครัวเรือน 
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ตารางแสดงขนาดการถือครองท่ีดินท าการเกษตร ต าบลหนองแวง 
 

บ้าน หมู่ท่ี 

พ้ืนท่ีนา 

ถือครอง 

(ไร่) 

พ้ืนท่ีถือครอง(ไร่) รวมพ้ืนท่ีถือ
ครองการเกษตร 

(ไร่) 

เฉลี่ย/ 
ครัวเรือน 

(ไร่) 
(ไร่) เฉลี่ย/ ครัวเรือน 

 

หัวหนองแวง 1 2,000 3,470 25 2,770 21 

เหนือ 2 1,100 1,532 14 1,340 14 

สิงห์ไคล 3 1,500 2,825 25 2,625 38 

อี่เม้ง 4 2,200 2,636 13 2,536 14 

หนองช้าง 5 1,500 1,958 10 1,794 10 

หนองฮี 6 1,100 1,800 20 1,500 20 

หนองผึ้ง 7 1,000 1,250 8 880 20 

หนองโตน 8 884 1,480 21 900 17 

หัวหนอง 9 3,100 3,020 19 2,832 18 

เหล่า 10 1,624 2,400 12 2,200 17 

หนองสระพัง 11 1,000 2,880 24 1,430 15 

เหนือ  12 2,453 2,933 20 1,400 12 

ดอนกอย 13 430 850 16 800 19 

ป่าม่วง 14 617 650 21 495 21 

เหล่าดอกไม้ 15 311 546 15 426 15 

รวม 21,519 30,230 17.53 23,928 15 
 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเกษตรวิสัย, ตุลาคม  2559 
  6.2  การปศุสัตว์ 
 ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ของต าบลหนองแวง ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงโค กระบือ 

รองลงมาคือ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ไว้เป็นอาชีพเสริม 
  6.3 การบริการ 

- ปั๊มน้ ามันขนาด 2 หัวจ่าย/ปั๊มหยอดเหรียญ  5 แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก   16 โรง 
- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด   38 ร้าน 
- ร้านซ่อมขนาดเล็ก   12 ร้าน 
 



                                                                                           (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570) - 11 - 

  6.4 การพานิชย์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 - กลุ่มข้าวฮาง บ้านหัวหนองแวง ม. 1  โทร. 081-8724860  

- กลุ่มเลี้ยงโคเน้ือเพื่อสร้างอาชีพ บ้านหนองแวง ม. 1 
- กลุ่มเพิ่มผลผลิตการเกษตร บ้านอีเม้ง ม. ๔  โทร. 063-5875321 
- กลุ่มจักสาน บ้านอีเม้ง ม. ๔  โทร. 0621351249 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว บ้านอีเม้ง ม. ๔  โทร. 0635875321 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านหนองช้าง ม. ๕  โทร. 081-3675617 
- กลุ่มเลี้ยงโค บ้านหนองข้าง ม.๕  โทร. 083-3291107 
- กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และนกกระทา บ้านหนองช้าง ม. ๕  
- กลุ่มท าขนมโดนัท บ้านหนองช้าง ม. ๕  
- กลุ่มประดับผ้า บ้านหนองข้าง ม. ๕  โทร. 087-8652110  
- กลุ่มจักสานหมวกและตะกร้า บ้านหนองช้าง ม. ๕  โทร. 087-8652110  
- กลุ่มจักสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก บ้านหนองฮี ม.6  โทร. 084-7431948 
- กลุ่มเพิ่มผลผลิตการเกษตร บ้านหัวหนอง ม. ๙  โทร. 084-7027136 
- ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านหัวหนอง ม. 9  โทร.  087-9474589 
- กลุ่มข้าวฮางเพื่อสุขภาพ บ้านหัวหนอง ม. 9  โทร. 087-9870296  
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน บ้านเหล่า ม.10  
- กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มผลผลิต บ้านเหล่า ม. 10  โทร. 087-0500349 

  

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
   7.1  การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

7.1.1  วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ม ี7 แห่ง ได้แก่  
          - วัดหัวหนองแวง หมู่ที่ 1,11  - วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 2,12  

- วัดสุทธาวาส หมู่ที่  3  - วัดไพรสณฑ์ หมู่ที่ 4  
- วัดอินไตร หมู่ที่ 5   - วัดสว่างโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 
- วัดป่าวังน้ าเย็น หมู่ที่ 9 

7.1.2  วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  มี 5 แห่ง  ได้แก่  
- วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8  - วัดสระทอง หมู่ที่ 6 
- วัดเทพนิมิต (ธ) หมู่ที่ 15  - วัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ 4 
-วัดสรวงสวรรค์  หมู่ที่ 13 

7.1.3  ที่พักสงฆ์ มี  2  แห่ง  ได้แก่  
- วัดป่าอัมพวัน หมู่ที่ 14   - ที่พักสงฆ์บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 
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   7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
   1. เดือนมกราคม   บุญประเพณีตักบาตร ขึ้นปีใหม่  
   2. เดือนกุมภาพันธ์   บุญข้าวจ่ี 
   3. เดือนมีนาคม    บุญผะเหวด    
   4. เดือนเมษายน   บุญสงกรานต์ 
   5. เดือนพฤษภาคม   บุญเบิกบ้าน    
   6. เดือนมิถุนายน   บุญบั้งไฟ 
   7. เดือนกรกฎาคม   บุญเข้าพรรษา    
   8. เดือนสิงหาคม   บุญข้าวประดับดิน 
   9. เดือนกันยายน   บุญข้าวสาก    
   10. เดือนตุลาคม   บุญออกพรรษา 
   11. เดือนพฤศจิกายน บุญกฐิน 
  12. เดือนธันวาคม บุญปริวาสกรรม 
  13. ประเพณีบุญทอดเทียนรวม จัดกิจกรรมในช่วงก่อนออกพรรษา เดือน ตุลาคม  

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 - การจักสานกระติบข้าว หรือก่องข้าวเหนียว จากไม้ไผ่ 
 - การจักสานตะกร้า จากไม้ไผ่ 
 - การทอผ้าไหม, ผ้าขิด  
 - ภาษาถิ่น ใช้ภาษาอีสาน 

    7.4  OTOP สินค้าพ้ืนบ้านและของท่ีระลึก 
                 - ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติหรือจากไหมประดิษฐ์โทเร 
    - ผ้าขิด ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติหรือจากไหมประดิษฐ์โทเร 
  - สื่อทอกก 
  - หมวกต้นกก 
  - ตะกร้าพลาสติก 
   

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 แหล่งน้ า 
       1. ฝาย  มีจ านวน 24  แห่ง 

1.1 คลองน้ าล าเสียวน้อย  มี  4 แห่ง  ดังน้ี 
   1) ฝายทดน้ าหนองวังเรือ   บ้านหัวหนองแวง ม.1 (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน   
              อบต.หนองแวง) 
   2) ฝายทดน้ าบ้านเหนือ   บ้านเหนือ ม.2,12 (ตามแบบชลประทาน)   
   3) ฝายทดน้ าหนองส้มโฮง   บ้านเหนือ  ม.2,12  (ตามแบบ มข.27) 
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   4) ฝายทดน้ าโนนโหลโหล   บ้านเหล่า  ม.10  (ตามแบบ มข.27) 
1.2 คลองน้ าฮ่องแฮ่  มี  11 แห่ง  ดังน้ี 

   1) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่บ้านเหล่าดอกไม้ ม.15, บ้านหนองช้าง ม.5  (ตามแบบ มข.27) 
   2) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านหนองช้าง ม.5 (ตามแบบ มข.27) 
   3) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านหนองโตน  ม.8 บ้านหัวหนองแวง ม.1 (ตามแบบถนนน้ าล้น 

ผ่าน อบต.หนองแวง) 
   4) ฝายทดน้ าบ้านหนองโตน ม.8 (ตามแบบ มข.27) 
   5) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านสิงห์ไคล  ม.3  (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน อบต.หนองแวง) 
   6) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านสิงห์ไคล ม.3 (ตามแบบ มข.27) 
   7) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านสิงห์ไคล ม.3 (ตามแบบ มข.27) 
   8) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านเหนือ ม.2,12 - บ้านหนองฮี ม.6 (ตามแบบ มข.27) 
   9) ฝายทดน้ าฮ่องแฮ่ บ้านเหนือ ม.2,12 - บ้านหนองผึ้ง ม.7 (ตามแบบ มข.27) 
   10) ถนนน้ าล้นผ่าน บ้านเหนือ ม.2,12  (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวง 
                                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   11) ถนนน้ าล้นผ่าน บ้านเหนือ ม.2,12 (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน อบต.หนองแวง) 

1.3 คลองน้ าร่องพานมูล   มี  2 แห่ง  ดังน้ี 
   1) ถนนน้ าล้นร่องพานมูล บ้านหนองช้าง ม.5 (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า 

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   2) ฝายทดน้ าร่องพานมูล  บ้านหนองช้าง ม.5 - ต าบลดงกลาง (ตามแบบ มข.27) 

1.4 คลองส่งน้ าร่องก้อม  มี  5 แห่ง  ดังน้ี 
   1) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านเหล่าดอกไม้  ม.15 (ตามแบบ มข.27) 
   2) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอี่เม้ง  ม.4 (ตามแบบ มข.27) จุดที่นานายบุญมี เสมียนรัมย์ 
   3) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอี่เม้ง  ม.4 (ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
   4) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอี่เม้ง  ม.4 (ตามแบบ มข.27) จุดที่นานายอรรค  อุ่นเพ็ง 
   5) ฝายทดน้ าร่องก้อมบ้านอี่เม้ง  ม.4  , ต าบลคูเมือง  (ตามแบบ มข.27)                                 
                                   จุดที่นานายนายชาลี  พิมพ์บอล 

1.5 คลองส่งน้ าเตาหลิว  มี  1 แห่ง  ดังน้ี 
   1) ฝายทดน้ าคลองส่งน้ าเตาหลิวบ้านอี่เม้ง ม.4 จากบ้านคูเมืองไปต าบลสิงห์โคก 
                                  (ตามแบบ มข.27)  

1.6 คลองส่งน้ าร่องหว้า  มี  1 แห่ง  ดังน้ี 
   1) ฝายทดน้ าคลองส่งน้ าร่องหว้าบ้านหนองช้าง  ม.5 (ตามแบบ มข.27) 
                    1.7 อ่างเก็บน้ าหนองแวง  มี  1 แห่ง  ดังน้ี 

1) ถนนน้ าล้นผ่านบ้านหนองแวง  บ้านหัวหนองแวง ม.1 (ตามแบบถนนน้ าล้นผ่าน กรม
ชลประทาน) 
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       2. คลองน้ า (ล าน้ า,คลอง,ร่อง)  มีจ านวน 13 สาย 
   1.   ล าเสียวน้อย  ที่ตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12  
   2.   ฮ่องแฮ่  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2,3,5,8,12,13,15, 
   3.   ร่องช้าง  ที่ตั้ง หมู่ที่  5,15 
   4.   ร่องก้อม  ที่ตั้ง หมู่ที่ 4,15 
   5.   ร่องพานมูล  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
   6.   ร่องโดน (ร่องหมู) ที่ตั้ง หมู่ที่ 3,4,8 
   7.   ฮ่องหนองแก ที่ตั้ง หมู่ที่ 1,11,12 
   8.   คลองหนองบักโข่ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
   9.   ร่องหว้า  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
   10. ร่องส่องแมว  ที่ตั้ง หมู่ที่ 6,10 
   11. ห้วยทับร่อง  ที่ตั้ง หมู่ที่ 7.9,11 
   12. ห้วยเฒ่าหลิว ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 
   13. คลองส่งน้ าวังเรือ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1,11 

        3.  หนองน้ า  มีจ านวน 17 แห่ง 
   1. หนองแวง   ที่ตั้ง  บ้านหัวหนองแวง ม.1 
   2. หนองผักแว่น  ที่ตั้ง บ้านเหนือ ม.2 
   3. หนองแคน   ที่ตั้ง  วัดบ้านสิงห์ไคล  ม.3 
   4. หนองฝาย   ที่ตั้ง  บ้านอี่เม้ง ม.4 
   5. หนองช้าง   ที่ตั้ง  บ้านหนองช้าง  ม.5 
   6. หนองฮี   ที่ตั้ง  บ้านหนองฮี  ม.6 
   7. หนองคูมน   ที่ตั้ง  บ้านหนองฮี  ม.6 
   8. หนองผึ้ง   ที่ตั้ง  บ้านหนองผึ้ง ม.7 
   9. หนองโตน   ที่ตั้ง  บ้านหนองโตน ม.8 
   10. หนองแสบง ที่ตั้ง  บ้านเหล่า  ม.10 
   11. หนองเครือซูด  ที่ตั้ง  ที่สาธารณดอนปู่ตา  บ้านเหล่า ม.10 
   12. หนองแสบง  ที่ตั้ง  บ้านหนองผึ้ง  ม.7 
   13. หนองวังเรือ ที่ตั้ง  บ้านหนองสระพัง  ม.11 
   14. หนองโพธิ์   ที่ตั้ง  ที่สาธารณดงมะไฟ  บ้านเหนือ ม.12 
   15. หนองสรวง  ที่ตั้ง  บ้านดอนกอย  ม.13 
   16. หนองหมู ที่ตั้ง  บ้านป่าม่วง ม.14 
   17. หนองสาธารณะดงวัดป่าชัยมงคล  ที่ตั้ง  บ้านอี่เม้ง  หมู่ที่ 4 

ท่ีมา :    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน  2563 
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9. ด้านอ่ืนๆ 
  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

-  พื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 
-  มีน้ าใต้ดินเยอะ ในบางหมู่บ้านเหมาะส าหรับน าน้ ามาท าการเกษตรในฤดูแล้ง  
-  มีที่ดินราคาถูกสามารถน ามาใช้ปลูกพืชใช้ในด้านการเลี้ยงสัตว์ได้ 
-  ประชากรในวัยแรงงานมีมาก สามารถพัฒนาเป็นแรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นได้ 

           -  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางด้านการเกษตร
ได้หรือจัดต้ังตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ได้ 
          -  เป็นต าบลที่สงบ/พลเมืองมีการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
เป็นอย่างดี 
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ส่วนท่ี  2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและท าใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่ พึงประสงคน้ัน จ าเปนจะตองมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเปนจะตองก าหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจนประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน 
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากน้ีไป  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐปรับสมดุลและ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังน้ี  
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น  
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ 
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน 
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่ เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม  จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
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 (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
1. วิสัยทัศน์    

“มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

2. เป้าหมาย  
     1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี   
        คุณภาพ 
     3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     4. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 12) (พ.ศ.2560 – 
2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
   เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายการพัฒนา 
    เป้าหมายที่ 1  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง

กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   เป้าหมายที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
   เป้าหมายที่ 2  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและ

เท่าเทียม 
   เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ  
                 ระบบนิเวศ 
   เป้าหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ 



                                                                                           (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570) - 20 - 

                  ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความม่ันคง 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศต่อไป 
   เป้าหมายที่ 2  ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ  และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
   เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
   เป้าหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ ากว่าล าดับที่ 20  และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 

ของโลก 
   เป้าหมายที่ 6 สาธารณภัยต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่

ในอันดับ 2 ของอาเซียน 
   เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
   เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
   เป้าหมายที่ 4  ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็น                   

ธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
   เป้าหมายที่ 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
   เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
   เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี

สัดส่วนการลงทุนวิจัย และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30 
   เป้าหมายที่ 2  เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10 ,000 คน 
   เป้าหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ                 

เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค  เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง  และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็น

ธรรมมากขึ้น 
   เป้าหมายที่ 2  เป็นศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดีและ 
                  การเดินทางสะดวก 
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   เป้าหมายที่ 3 พื้นที่พื้นฐานเศรษฐกิจลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
เป้าหมายการพัฒนา 
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน 
   เป้าหมายที่ 2  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และ

อนุภูมิภาค 
   เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภาค และภูมิภาคอาเซียน  มีความเชื่อมโยงเพื่อรับรองการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
   เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่ เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มีมาตรฐาน 

ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
   เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม

ส าคัญในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าประเทศ 
   เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมขีดความสามรถในการแข่งขันการ 

ขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 

1.3. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง/  
      แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

1.1  เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
(1) พฒันาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  สุรินทร์  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  ศรีสะ

เกษ  ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับประบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้ นตอนการผลิตพร้อมทั้งขยาย
พื้นที่ เกษตรอินทรีย์โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่มีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบร่วมกันเอง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการ
ส่งออกจัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และกลุ่ม
เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่โดยส่งเสริมการ
ปลูกพืชผัก  ผลไม้  และดอกไม้  พื้นที่จังหวัดเลย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  
รวมทั้งส่งเสริมโคเน้ือคุณภาพสูงพื้นที่จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
และอุบลราชธานี   

(3) สนับสนุนเกษตรและสถาบันเกษตรให้พึ่งตนเองไ ด้  น า ร่องจังหวัดอ านาจเจริญ  
กาฬสินธุ์  และขอนแก่น  โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร  และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  หรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ  โดย
ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
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(1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ
วงจรโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาคสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ  เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความต้องการของตลาด 

(2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค  อาทิ  ขอนแก่น นครราชสีมา  สุรินทร์  และสกลนคร 
เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า  การออกแบบ  และตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า  พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ  โดยยกระดับ
ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

(3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภค  บริโภคในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียง
เศรษฐกิจ  จังหวัดชัยภูมิ   จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน  โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

(4) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง  โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหาร และพืชพลังงาน  โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม  ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานชีวภาพและชีวมวล  ทั้งในภาคการผลิต  ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 

1.3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  อารยะธรรม  ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

(1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขงและสุขภาพในลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกฉียงเหนือตอนบน  ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์  
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา  ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัด
ชัยภูมิ  จังหวัดเลย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี  รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง  ชุมชนและท้องถิ่น 

(2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม
ล้านช้าง  เลย- อุดรธานี- หนองบัวล าภู- สปป.ลาว  โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน  กับชุมชนและท้องถิ่นในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
       (1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บโดยการ
ปรับปรุงอ่างน้ า หนองและฝายที่มีอยู่เดิม  และพัฒนาแหล่งน าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ ตอนล่าง 
1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 
        (2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)  อ่างเก็บน้ า 
ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร  โดยจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  พัฒนา



                                                                                           (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570) - 23 - 

ระบบส่งน้ า  และการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความ
เหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
       (3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ต้นน้ าของจังหวัดเลย  อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ  นครราชสีมา  โดยก าหนดและท าเคร่ืองหมายแนวเขตพื้นที่ป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน  เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ปลูกป่าและป้องกันการบุก
รุกเพื่อรักษาพื้นที่ต้นน้ า และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  อนุรักษ์พื้นที่ชุมน้ า  ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

 2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564 
เป้าหมายการพัฒนา 
   “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจ 
          ชีวภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตรและการตรวจ
รับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าการเกษตร 
  2. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง ยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  3. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
  4. สร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อรองรับระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 

แผนงานโครงการ 
1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

และเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
   1.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์การเกษตร และเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
   1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างแหล่งน้ าเพื่อผลิตการเกษตร
ที่มีมูลค่าสูง 

2. แผนงานส่งเสริมการมาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า
การเกษตรเพ่ือการตลาดในอนาคต 
   2.1 โครงการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า
การเกษตรเพื่อการตลาดในอนาคต 

3. แผนงานยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกร
รมการเกษตรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

3.1 โครงการเพิ่มทักษะ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เคร่ืองจักรกลเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานเกษตร 
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3.2โครงการยกระดับการการแข่งขันของเกษตรกรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

3.๓ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

3.๔ โครงการส่งเสริมการผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมงให้มีสารอาหารสูง และการผลิต
อาหารฟังก์ชั่นมูลค่าสูง 

4. แผนงานส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง ยกระดับผลิตภาพ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

4.1 โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูงในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่
เกษตรกรผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 

4.2 โครงการส่งเสริมการน าภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตให้มีมูลค่าสูง 

4.3 โครงการการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในตลาดมูลค่าสูง  
5. แผนงานสร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร และเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 

   5.1 โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Start up) เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   5.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
และอาสาสมัครเกษตร) ในการสร้างองค์ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

6. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต 
  6.1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการตลาดสินค้าเกษตร 
ครบวงจร 

6.2 โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัด รองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ
การท่องเท่ียวเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
  2. พัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) และส่งเสริมพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ และการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต 

3. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรม
อากาศยาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาการท่องเที่ยว และยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. การพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ

แห่งอนาคต 
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แผนงานโครงการ 
1. แผนงานพัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 

ระบบรางและอุตสาหกรรมอากาศยาน 
   1.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า 
การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค 
   1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
   1.3 โครงการร้อยแก่นสารสินธุ์ Railway innopolis มหานครระบบราง 
   1.4 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
   2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
   2.2 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดเพื่อกระจายรายได้ 
   2.3 โครงการพัฒนาระบบขนส่งและการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพ่ิงเกิดใหม่ (Start up) และส่งเสริม
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
   3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) และ
ส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อสร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคต 
   3.2 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่งเกิดใหม่ (Start up) ใน
ตลาดดิจิทัล   

4. พัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน (Up skill) และเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
   4.2 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง 
 

5. แผนงานส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริการของกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   5.1 โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต 

6. แผนงานยกระดับสู่การท่องเท่ียวกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เชิงคุณค่าบนด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
   6.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด 
   6.2 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
   6.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ไดโน-กุลา-สารคาม 
   6.๔ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
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7. แผนงานส่งเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Soft Power) กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียว 
   7.1 โครงการส่งเสริมพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นพื้นที่ถ่ายท า และการสนับสนุนผู้ผลิต 
ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองของผู้ผลิตในกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
(Soft Power) กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 

8. แผนงานพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้า
ไหมนานาชาติ 
   8.1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
   8.2 โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ 

9. การพัฒนาตลาดสินค้า การบริการ และการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับระบบ
เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
   9.1 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (สินค้า การบริการ และการ
ท่องเที่ยว) แบบหลายช่องทางเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
   9.2 โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับ digital 
transformation 
   9.10 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการผลิต การตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดเพื่อรองรับตลาดในอนาคต 

ประเด็นประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ท่ีสมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เพื่อการพัฒนาที่สมดุล  
  2. อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกป่าและอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่า
ไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลุ่มจังหวัด 
  3. ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย น้ าเสีย ฝุ่น กลุ่มจังหวัดควันแบบบูรณาการ 

4. เสริมสร้างการบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยด้วยพลังชุมชน
และเทคโนโลยี 

แผนงานโครงการ 
1. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุล 
   1.2 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตของกลุ่มจังหวัด 
   1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน 
   1.4 โครงการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   1.5 โครงการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตลาด
แห่งอนาคต 
   1.6 โครงการส่งเสริมการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
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2. แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ 
เช่ือมโยง 4 จังหวัด 
   2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอุตสาหกรรมเกษตรสาขาป่าไม้ 
เชื่อมโยง 4 จังหวัด 
   2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตกล้าไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ สวนป่า และผู้ที่มี
หน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ (รุกขกร) 

3. แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการการจัดการของเสีย น้ าเสีย และ
ฝุ่นควัน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
   3.1 โครงการความร่วมมือจัดการน้ าเสียกลุ่มจังหวัดแบบบูรราการ 
   3.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ าอื่นในกลุ่มจังหวัด  
   3.3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   3.4 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์แบบบูรณาการ  
   3.5 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   3.6 โครงการลดมลพิษจากฝุ่นควันจากการจราจรและภาคการผลิตอุตสาหกรรม  

4. แผนงานเสริมสร้างการบูรณาการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยด้วย
พลังชุมชนและเทคโนโลยี 
   4.1 โครงการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและ
เทคโนโลยี 
   4.2 โครงการแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งลุ่มน้ าชีแบบบูรณาการ 
 
ประเด็นประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพ้ืนท่ีและเมืองมีความเจริญน่า 
              อยู่อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
  2. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
  3. เสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 
  4. พัฒนาชุมชน พื้นที่ และเมืองให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ส าหรับทุกคน 
 แผนงานโครงการ 
   1. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
    1.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มศักยภาพในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
           1.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
    1.3 โครงการเตรียมการก่อนยามสูงอายุกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
   2. แผนงานส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
    2.1 โครงการส่งเสริมสติปัญญาของผู้เรียนกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
    2.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
   3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
    3.1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงเพื่อความอยู่ดีมีสุข 
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    3.2 โครงการแก้ ไขปัญหาทางสังคมที่ เป็นประเด็นร่วมของกลุ่ม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
    3.3 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาคนยากจนข้ามรุ่น 
    3.4 โครงการส่งเสริบบทบาทภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมกลุ่มจังหวัด 
    3.5 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารของเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มร้อยแก่น
สารสินธุ์ 

4. แผนงานเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 
4.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยร้อยแก่นสารสินธุ์ 
4.2  โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ร้อย

แก่นสารสินธุ์ 
4.3  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรสมุนไพรและการพัฒนาเมืองสมุนไพร ร้อย

แก่นสารสินธุ์เพื่อพึ่งตนเองในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ 
  5. แผนงานการพัฒนาชุมชน พ้ืนท่ี และเมืองให้เป็นพ้ืนท่ีน่าอยู่ส าหรับทุกคน 
     5.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน เมืองเชิงสร้างสรรค์ 
    5.2 โครงการอนุลักษณ์อัตลักษณ์ชุมชนด้ังเดิมบนวิถีโลกใหม่ 

1.4  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566-2570  
 1.  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ปี) 
  “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ  ท่องเทียวสร้างสรรค์  วัฒนธรรมสร้างมูลค่า  สังคมพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
2.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  หลุดพ้นความยากจน  พึ่งตนเองได้ 

3. พัทธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ 
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ  เพื่อสร้างมูลค่า 
3. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน  ด้านการบริการ  การท่องเที่ยว  การค้า การลงทุน 
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้  หลุดพ้นความยากจน 
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
6.  สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ  และอุตสาหกรรมแปรรูป 

ผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 
   วัตถุประสงค์  
  1.เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ และสร้าง 
ผลผลิตมูลค่าสูง  

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวเน่ือง ให้
มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้  
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๓. เพื่อลดการท าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม และปรับสู่การท าเกษตรทางเลือกที่มีมูลค่าสูง และ
เหมาะสม 

๔. เพื่อเพิ่มรายได้ GPP ภาคเกษตรต่อสัดส่วน GPP จังหวัดให้สูงขึ้น  
เป้าหมายและตัวช้ีวัด  
๑. สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ต่อ GPP จังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓  
๒. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  
๓. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบ Smart Farm เพิ่มขึ้น 500 แปลง/ฟาร์ม  
๔. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  
แนวทางการพัฒนา  
1.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง และลดพื้นที่การท าเกษตรที่ ไม่

เหมาะสม ปรับสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง เหมาะสมกับพื้นที่ และทิศทางของตลาด  
๒.พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวเน่ืองเพื่อยกระดับการท าเกษตร 

สมัยใหม ่(Smart Farm) และต่อยอดสู่เกษตรชีวภาพตามแนวคิด BCG Model  
๓. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ มุ่งสู่มาตรฐานเกษตร GAP อินทรีย์ และGI ให้ครอบคลุม 

โดยน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้  
๔. พัฒนาระบบนิเวศน์ปัจจัยการผลิต ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบ 

ฐานข้อมูลภาคเกษตรและน้ า (Big data) ของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการท าเกษตรแบบแม่นย า  
๕. พัฒนาและส่งเสริมทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวหอมมะลิมูลค่าสูงอุตสาหกรรม

แปรรูปเกษตรและอาหารของภูมิภาค  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ประเด็นการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า     
การลงทุน การบริการและการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
   1.เพื่อให้อุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปมีขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขัน และเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น  
   ๒. เพื่อยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐาน เป็นที่รู้ จักและ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยว น ามาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด  
   ๓. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ทั้งระบบของ  
จังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกับระบบราง อุตสาหกรรมอากาศยาน เชื่อมภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ ค้า การ 
ลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  
   ๔. เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในอัตราเดียวกับการขยายตัว 
ของภูมิภาค และของประเทศเดียวกับการขยายตัวของภูมิภาค และของประเทศ   
  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
   ๑.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕  
   ๒.อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 5  
   3.มูลค่าการการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒     
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  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และSMEs ให้มีขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่  
   ๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การค้า 
และการลงทุน  
   ๓.ส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ แหล่ง 
ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยกระดับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
   ๔.พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตยิ่งขึ้น  
   ๕. พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ 
แห่งอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหา 
ความยากจน ความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
  ๑.เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ  เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
  2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับอาชีพและรายได้ภาคครัวเรือนให้สูงขึ้น  
  ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง สุขภาพดี  
  ๔. เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์  
  ๕. เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
   1. คนยากจนตาม TPMAP ของจังหวัดลดลง ร้อยละ ๒๕ ต่อปี  
   2. ความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ของคนในจังหวัดร้อยเอ็ดลดลง 0.02  
   ๓. อัตราผู้ป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีลดลง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
   ๔. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี  
   ๕. คุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่ากลางของระดับประเทศภายในปี 
พ.ศ.2570 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อย 
โดยเฉพาะคนจนตาม TPMAP เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ด้วยแนวคิดโมเดล smart tambon ให้เกิดการ 
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด ยั่งยืน  

2. พัฒนาทักษะและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมต่อการปรับโครงสร้างการ 
ผลิต และสอดคล้องกับทิศทางตลาดแรงงาน ให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น  

๓. พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อลดอัตราผู้ป่วย  
และตาย  

๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอบรมให้เท่าเทียม ทั่วถึง ตามความ 
เหมาะสมทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก าลังคนให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ และ
สามารถแข่งขันได้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่าง
ยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  
  ๑. เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และมีสมดุล  

๒. เพื่อฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการ  
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

๓. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการสร้างโอกาสให้กับประชาชน ทุกภาค
ส่วนเข้าถึงทรัพยากรน้ าได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน  

๔. เพื่อให้ขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งระบบได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ เป็นจังหวัดสะอาด 
  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 

1. สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปี  
๒. ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100   
3. สัดส่วนของปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๗๕  
๔. ได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดสะอาดภายในปี ๒๕๗๐  
๕. พื้นที่ความเสียหายอุทกภัยและภัยแล้งลดลง ร้อยละ ๒๐ ต่อป ี    

  แนวทางการพัฒนา 
   1. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
   ๒. บริหารจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การน ายุทธศาสตร์ BCG 
Model มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
   3. เพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการบริหารจัดน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าใน 
พื้นที่แล้งและท่วมซ้ าซาก  
   ๔. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่  
การเป็นจังหวัดสะอาด  
   ๕. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า  
ทางการผลิตภาคเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  เสริมสร้างความม่ันคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้ 
           มีสมรรถนะสูง 
  วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา  

1. เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

2. เพื่อให้ภาครัฐเกิดการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) แบบบูรณาการ เพื่อการอ านวยความ

สะดวกต่อการบริการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และมีสมรรถนะสูง  
4. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในคดี 4 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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  เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
1. จังหวัดร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการประเมินและมีค่าคะแนน ITA 

ระดับประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐  
2. จังหวัดมีการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ให้อยู่ในระดับก้าวหน้า ภายในปี 

พ.ศ.2570 
3. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี 4 กลุ่ม จับกุมผู้กระท าผิด ร้อยละ ๘๕  
4. จ านวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9๕  
5. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการด าเนินการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙  

  แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความ

ปรองดอง สมานฉันท์ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด และ

ปัญหา สาธารณภัย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหาร  

ราชการภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบราชการ 

อัจฉริยะ (Smart Governance) และจังหวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

1. วิสัยทัศน์  
       “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  มีบริการสาธารณะดี  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

 

2. พันธกิจ  
     2.1 ส่งเสริมการจัดท าบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ  รายได้      

                          ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง 
      2.2 ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. เป้าประสงค์รวม 
  3.1 ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์     1. ท้องถิ่นมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด  1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  (จ านวน 203 แห่ง/ปี) 

2. จ านวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
 3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมได้รับฟื้นฟู (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
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 4. จ านวนสถานที่ก าจัดขยะและสิงปฏิกูลเพิ่มขึ้นอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น     
             (จ านวน 5 แห่ง/ปี) 

 กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ  พัฒนา 
   ชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพ     
   บริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.พัฒนาด้านผังเมือง  การควบคุมอาคาร ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย  
   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจราจร 
4.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสร้างความตระหนัก

และการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู  ปลูกป่า การป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ า 
พื้นที่ลุ่มน้ า และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
เป้าประสงค์     1.  ประชาชนมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน 

 ตัวช้ีวัด  1. เด็ก/นักเรียน และเยาวชน ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                ร้อยละ 100   

2. ประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีพ ร้อยละ 85 
 3. แรงงานได้พัฒนาสู่แรงงานมีฝีมือ ร้อยละ 50 
 4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 100 
 

 กลยุทธ์  1.  พัฒนาคนทุกช่วงวัย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพ 
                                  การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  สืบทอดองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม  
                                  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีครอบครัวอบอุ่น  ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ใช้ชีวิต    
แบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนต้นแบบ 

3.พัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและแรงงานวิสาหกิจ  
   ชุมชน ไปสู่แรงงานที่มีความรู้  มีฝีมือและความเชี่ยวชาญ 
4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและ 

     สภาพแวดล้อม  การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ ป้องกันปัญหาจาก    
              ยาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  และเข้าถึงการรักษาของ  
              ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส 
 6.ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์     1. ประชาชนหลุดพ้นปัญหาความยากจน 
  2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 
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 ตัวช้ีวัด  1. การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง 

                               ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (จ านวน 20 แห่ง/ปี) 
   3. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  การบริการ การผลิต การค้าเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5 ต่อปี 
   4. จ านวนนวัตกรรมทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น (จ านวน 5 โครงการ/ปี) 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  
                                 ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทางการท่องเที่ยว  การสร้าง 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การบริการ  
การผลิต การค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด 

3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ส่งเสริม   
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต และใช้พลังงานทดแทน 

4. พัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ให้ 
    เป็นเกษตรปลอดภัย  สู่มาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป เกษตรอัต

ลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์     1.  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ท้องถิ่นมีการพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ตัวช้ีวัด  1. จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพิ่มขึ้น  (จ านวน 12,000 คน/ปี) 
2. การมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

   3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนา 

ศักยภาพผู้น าชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนา 
   ท้องถิ่น ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง 

   3. บริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   4. การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต อ านวยความยุติธรรม การลด 

    ความความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและ      
    สวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
5.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
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ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

6.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  สร้างบุคลากรของอค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่นให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  มุ่งมั่นและเป็นอาชีพ 

1.6 Thailand 4.0 โมเดลประเทศไทย 4.0 
โมเดลประเทศไทย 4.0  เป็นวิสัยทัศเชิงนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
โดยมีฐานคิดหลักคือ การเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ  คือเปลี่ยนจากมนุษย์ที่ส าคัญให้ท างานร่วมกันกับ
เคร่ืองจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงที่น าเข้ามาช่วยในการภาคการผลิตในทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภ าพ  และ
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)  โดยเน้นการปรับสมดุลการพัฒนา 4  ในมิติไปพร้อม ๆ
กัน ทั้งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  การรักษาสิ่งแวดล้อม  การมีสังคมที่อยู่ดีกินดี  และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกได้อย่างทันท่วงที 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานฟลัง
ประชารัฐ”  เป็นตัวการขับเคลื่อน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ภาคการเงิน  การธนาคาร ภาค
ประชาชน  ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจั ยต่าง ๆ  ร่วมกันระดมความคิด  ผนึกก าลัง
ขับเคลื่อนผ่านโครงการบันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม  หรืองานวิจัยต่าง ๆ  โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่  ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ 

2. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3. กลุ่มเคร่ืองมืออัจฉริยะ  หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง  เปลี่ยนจากแรงงานที่มี

ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และทักษะสูง 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ดังกล่าว  ถือเป็นการผนึก

ก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด  “ประชารัฐ”  ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวเป็น
จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนและน าพาประเทศที่มั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืนในที่สุด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
1. วิสัยทัศน์ : 
                 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                           “เศรษฐกิจเข้มแข็ง  ประชาชนมั่นใจ  ความรู้ก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพ” 
2. ยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

3. เป้าประสงค์รวม 
  3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.2 ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

4. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   เป้าประสงค์ : 

1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึงและ 

ได้มาตรฐาน  
   ตัวช้ีวัด : 

  1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
2. จ านวนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ได้รับการอนุรักษษ์ฟื้นฟู 

   กลยุทธ์  :   
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 :  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
   เป้าประสงค์ : 

1. ประชาชนมีคุณภาพ มีงานท า มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
2. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูลต่อกัน และประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคม

เพิ่มขึ้น 

   ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า 
3. ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 
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4. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง   
 กลยุทธ์ :    

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการ 
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างเป็นระบบครบวงจร 
โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการ 
ระบาดของโรคติดต่อ  การป้องกันปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 :  ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
                             ท้องถ่ิน 

   เป้าประสงค์ : 
ยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  ประชาชนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 
   ตัวช้ีวัด  :   

1. ร้อยละของเด็ก/นักเรียนและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่น 
   กลยุทธ์  :   

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ และฝึกอบรมให้เท่าเทียมทั่วถึง ตามความเหมาะสม 
ทุกช่วงวัย 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ 
ท้องถิ่นสืบไป 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    เป้าประสงค์  :   

ชุมชน/ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   ตัวช้ีวัด  :    

1. ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 

2. ร้อยละความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจาก ประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหา 
ความสงบเรียบร้อย   

 กลยุทธ์  :    
1. สร้างภูมิคุ้มกันและสนับสนุนการป้องกัน/รักษาความสงบ เรียบร้อยในพื้นที่  
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 :  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      เป้าประสงค์  :   

คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลให้แก่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   ตัวช้ีวัด  :    

1. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (แห่ง) 
2. ร้อยละของประชาชนที่บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

   กลยุทธ์  :    
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการสร้างความ 

ตระหนักและการเรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู ปลูกป่า และการป้องกันการบุกรุกป่าชุมชน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 :  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      เป้าประสงค์  :   

ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
   ตัวช้ีวัด  :    

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   กลยุทธ์  :    
  1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   

2. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
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4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถ่ินมีความเจริญ 
ทุกด้านอย่างสมดุล  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
 พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 จัดระบบการศึกษา 
 พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

การเรียนรู ้
 ส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
 ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 พัฒนาบุคลากร 
 เพ่ิมประสทิธิภาพการ

ให้บริการประชาชน 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 พัฒนาสังคม 
 พัฒนาสาธารณสุข 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

รักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุข 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 
 เสริมสร้างสันติสุข 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ

และการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

ม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

 

ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยา 
ศาสตร์  

เทคโนโลยี  
วิจัย  และ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพฒนา
ภาคเมือง  
และพื นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ  
ประเทศ

เพื่อนบ้าน
และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง

ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขดีความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการคา้ การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่ง

อนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาท่ีสมดุลด้วยเศรษฐกิจ 

BCG และลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ สาธารณ
ภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์สังคมมี

คุณภาพ ชุมชนพื้นท่ีและเมืองมีความ
เจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบ
อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้า  การลงทุน การ

บริการและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศ

สนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหา
ความยากจน ความเหลื่อมล ้า มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถาพ
ภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ 

BCG อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
เสริมสร้างความม่ันคงภายใน  
และยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 

 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1                    
พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2                    
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3                    

พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4                   

 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
หนองแวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการศึกษา 

ศิลปะวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยทุธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
ด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม 

เป้าประสงค์ การคมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

พื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตอย่างท่ัวถึง
และได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพ มีงานท า 
มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง 
สมานฉันท์ เกื้อกูล
ต่อกัน และ
ประชาชนเข้าถึง
บริการทางสังคม
เพิ่มข้ึน  

 

มีการสืบสาน
ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมอันดีงาม 
การสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินให้
คงอยู่คู่กับท้องถ่ิน

สืบไป 

ประชาชนมีความ
ม่ันคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของหมู่บ้าน ชุมชน

เกิดสังคมแห่ง
ความปลอดภัย
และเกื อกูลกัน 

คืนความอุดม
สมบูรณ์ สร้าง
ความสมดุล

ให้แก่
สิ่งแวดล้อม 

 

ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการ ตาม
หลักธรรมาภิบาล  
มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ
ได ้
 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
1. การบริหารงานทั่วไป 

1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน  
2. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและ
แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้ าเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน  
(แผนงานท่ี 6, 9) 

 

1. ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน ส่งเสริมการ 
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างเป็นระบบครบวงจร 
โดยเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและ
สภาพแวดล้อม การป้องกันและระงับการ 
ระบาดของโรคติดต่อ  การป้องกนัปัญหายาเสพ
ติด  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

(แผนงานที่ 4, 5, 7, 8) 

 

1 .  ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษา การเรียนรู้  และ
ฝึกอบรมให้เท่าเทียมท่ัวถึง 
ตามความเหมาะสม 
ทุกช่วงวัย 
2.  ส่ง เ สริ มการอนุ รั ก ษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดี ง า ม  แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับ 
ท้องถ่ินสืบไป 
 (แผนงานท่ี 1, 3, 8) 

 

1. สร้างภูมิคุ้มกันและ
สนับสนุนการป้องกัน/
รักษาความสงบ 
เรียบร้อยในพื้นท่ี  
2. เพิ่มศักยภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

(แผนงานท่ี 1, 2, 4, 7) 
 
 

1.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  ส่งเสริม
การสร้างความตระหนักและการ
เรียนรู้ของประชาชนในการฟื้นฟู 
ปลูกป่า และการป้องกันการบุก
รุกป่าชุมชน 
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
(แผนงานท่ี 4, 10) 

 

1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบ
บูรณาการ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน   
2. เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการและพัฒนาระบบการ
บริการประชาชนให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 
 (แผนงานท่ี 1, 5, 6, 7) 

 

2. การรักษาความสงบ
ภายใน 

3. การศึกษา 

11. การพาณิชย์ 

5. สังคมสงเคราะห์ 6. เคหะและชุมชน 

7. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

8. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

10. การเกษตร 

4. สาธารณะสุข 

12. งบกลาง 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนใ นพื้นที่ ตาม
แผนพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อน ามาวิเคราะห์ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพต าบล ด้วยเทคนิค  Swot Analysis เพื่อหาจุดแข็ง 
(Strength =  S) จุดอ่อน (Weakness = W) ขององค์กร และหาโอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค  
(Threat =T) ที่มีผลกระทบต่อองค์กร  การน าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตต าบลหนองแวง 
   

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความต้องการถนนทางเชื่อม
หมู่บ้าน / ต าบล 
2. ถนนช า รุดหลายสาย ต้องการ
ซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานดี  

- การสัญจรไปมาล าบาก ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน เน่ืองจากสภาพ
ถนนเป็นลูกรัง เป็นหลุม/บ่อ น้ าท่วม
ขัง  หรือผิวจราจรของถนนช า รุด
เสียหาย  

- พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้สัญจร และเชื่อมโยงภาคขนส่ง
และภาคธุรกิจท่องเที่ยว 
 

3. ความต้องการขุดลอกหนองน้ า เพื่อ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

แหล่งน้ าตื้นเขิน ปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ท า
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

ขุดลอกขยายแหล่งน้ า จะท าให้สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ตลอดทั้งปี 
 

4. ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 

- การขยายตัวของประชากร/
ครัวเรือน 
- บ่อบาดาลต้ืน 
- น้ าประปาไหลไม่เป็นปกติ 
- ท่อประปาแตกบ่อยคร้ัง 

- ขุดเจาะบ่อบาดาลเดิม/ใหม่ หรือขยายเขต
ประปา หรือปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ าประปา
หมู่บ้าน ให้มีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอตลอดทั้งปี 
- ก่อสร้างประปาผิวดิน 

5. ครัวเรือนยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุก
ครัวเรือน 
6. ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านยังไม่
ครอบคลุม 
7. กระแสไฟฟ้าตก 

- เน่ืองจากการขยายตัวของหมู่บ้าน 
ท าให้ไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
- ไฟฟ้าส่องสว่างช ารุดบ่อย 
 

-  -ขยาย เ ขตไฟฟ้ า เพื่ อที่ อยู่ อ า ศัยแล ะ
การเกษตร 
- ติดต้ัง/ขยายสายเมนไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
การใช้งานของประชาชนในพื้นที่ 

8. ราง/ท่อระบายน้ า 
 

ระบบระบายน้ ายังไม่เพียงพอ หรือ
เกิดน้ าท่วมขังในหมู่บ้านส่งกลิ่น
เหม็นก่อความร าคาญ  

- ก่อสร้างรางระบายน้ า/ท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หรือท่อระบายน้ าคันคูคลองต่าง ๆ 
ให้ระบายน้ าได้สะดวก 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุปัญหา แนวทางการแก้ไข 
2. ด้านเศรษฐกิจ  

1. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากกลุมอาชีพไม่มี
ตลาดรองรับ 
 
 

 - กลมุอาชีพผลิตสินค้าออกมาไม่
สามารถขายสินค้าได้  จึงไม่เป็น
แรงผลักดันใหประชาชนหันมาพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑใหดีพอ 

- พัฒนา/ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร  สินค้าท้องถิ่น (OTOP) และ
การตลาด ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

2. ปัญหาการรวมกลุ่มอาชีพขาดความ
ต่อเน่ือง  
 

- กลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ซึ่งท าใหการด าเนินงานไมมี
ความยั่งยืน 
- ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการ 
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

3. ประชาชนไม่มีรายได้เสริมหลังจาก
การท าอาชีพหลัก/มีรายได้ต่ าท าให้เกิด
ปัญหาหน้ีสิน 
 

- ภาครัฐไม่มีการส่งเสริมอาชีพ 
และจัดหาตลาดให้แก่ประชาชนอย่าง
จริงจัง 
- การขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างานของประชาชน 
 

- สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ใน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนมีรายได้เสริม ลดรายจ่าย   
- สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ใน
การท าเกษตรพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริพระเจ้าอยู่หัว ร.9 
- จัดหาตลาดรองรับเพื่อจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ 

4. การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
สินค้าทางการเกษตร (ข้าว)/ เกษตรกร
ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาท าให้
ราคาผลผลิตที่ได้น้อย 

- การก าหนดราคาสินค้าของภาครัฐ
เอื้อต่อพ่อค้าคนกลาง 

- ภาครัฐ/หน่วยงานรัฐ จัดให้มีการรวมตัว
กันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบ
ของสหกรณ์ชุมชนเพื่อสร้างอ านาจต่อรอง
พ่อค้าคนกลางได้ 

5. ปัญหาการลงทุนท าการเกษตร และ
ราคาทางการเกษตรตกต่ า ไม่คุ้มกับ
การลงทุนไป 

- มีการท าการเกษตรท าเยอะขึ้น ลงทุน
มากขึ้น แต่ได้ผลผลิตน้อยลง 
- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ไม่
คุ้มกับลงทุนไป เน่ืองจากต้นทุนในการ
ผลิตสูง/ เกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ/มีวิธีการในการท าเกษตร
แบบเดิม ๆ 

- หน่วยงานรัฐ รณรงค์/ส่งเสริมให้
ประชาชน ปรับปรุงวิธีการปลูกให้ถูกวิธี 
หรือปรับแนวคิดปลูกแบบเดิม ๆ เป็นปลูก
อย่างอื่นแทน  
- จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมปัจจัย/
จัดหาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าให้สูงขึ้น 

3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ใน
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีความเห็น
แก่ตัวและขาดความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  
 

- กระแสโลกาภิวัฒน์/ความเจริญด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน/การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย ท าให้ค่านิยม
เปลี่ยนแปลงไป 
- พ่อแม่อบรมสั่งสอนบุตรหลานมีน้อยลง   
ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
สังคม  จึงมีผลต่อพฤติกรรมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 

- หน่วยงานภาครัฐ/ผู้น าหมู่บ้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
วันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มี
กิจกรรมร่วมกัน เป็นเวทีที่สามารถสร้าง
ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน และเป็นการ
ปลูกฝังเยาวชน ประชาชนให้มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน
ไม่ทั่วถึง เน่ืองจากระบบเสียงตาม
สายขัดข้อง/ครัวเรือนที่อยู่ไกล
รับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- การขยายตัวของประชากร/ครัวเรือน 
- หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านช ารุด 

- ด าเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
และขยายสายให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

3. ขาดบุคลากร/ลูกหลานในหมู่บ้าน
ที่จะสืบทอดภูมิปัญท้องถิ่น/ ขาดการ
ต่อยอดภูมิปัญหาท้องถิ่นให้เข้ากับ 
ยุคสมัยปัจจุบัน/ ขาดตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน : ด้านปราชญ์
ชาวบ้าน, ด้านจักสาน, ทอผ้าไหม, 
ทอผ้าขิต, ทอเสื่อกก, ด้านการนวด
แผนไทย, ด้านสมุนไพรท้องถิ่น,  
การท าเกษตร ฯลฯ 

- กระแสโลกาภิวัฒน์/ความเจริญด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน/การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ท าให้
ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป 
 

- ภาครัฐให้การส่งเสริมการปลูกจิตส านึก/ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลาน 
- ขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และ
งบประมาณที่จะสามารถต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลได้ 
- จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
สืบสานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้าง
รายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน 
 

4. ดา้นสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/
มีค่านิยมด้านวัตถุ ไม่ให้ความส าคัญ
ของการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของคนใน
หมู่บ้าน รวมไปถึงกิจกรรมศาสนกิจต่าง ๆ   
 

- กระแสโลกาภิวัฒน์/ความเจริญด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ค่านิยม
เปลี่ยนแปลงไป 

- อบรมเยาวชน/ค่ายเยาวชนให้มีจิตส านึก
ในขนบธรรมเนียมประเพณี และการ
ด ารงชีวิตประจ าวันให้มีความระเบียบวินัย
มากขึ้น 

2. ปัญหายาเสพติด และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ปัญหายาเสพติดของเยาวชน  
ประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการระบาด
ในสถานศึกษา 
- สังคมมีความเสื่อมโทรมทั้งได้ร่างกาย
และจิตใจ ท าให้ เกิดปัญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /  
การลักขโมยเกิดขึ้นได้  
 

- ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
- จัดให้มีการตรวจเวรยามสอดส่องดูแลคน/
พื้นที่ต่าง ๆ ในหมูบ้าน/ต าบล อย่างเข้มงวด
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
- ขอรับงบประมาณในการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด (CCTV)  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นผลโทษของ
ยาเสพติด และให้ผู้ปกครองคอยสอดส่อง 
สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานตัวเอง 
- จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่และสถานศึกษา 

3. ในหมู่บ้านยังพบแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนขาดความไม่ใส่ใจ/ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย 
ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ   

- รณรงค์/จัดหาวัสดุทางการแพทย์ฉีดพ่น
ตามบ้านเรือนในหมู่บ้าน 
- จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
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ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4. ปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรัง ประชาชนขาดความใส่ ใจในการดูแล

สุขภาพตนเอง  ไม่สนใจในการออกก าลังกาย 
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
- รณรงค์/ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- จัดหาอุปกรณ์การออกก าลังกาย 

5. เกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่  
ในคนและสัตว์ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID), โรคมือเท้าปากใน
เด็ก, โรคลัมปีสกิน (Lumpy skin 
disease) ในสัตว์ (โค), โรคปากเท้า
เปื่อยในสัตว์ ฯลฯ  

- เกิดจากการเดินทางของประชาชนทั่ว
โลก  การน าเข้าสัตว์จากต่างประเทศ โดย
ไม่ทราบว่าติดเชื้อ และพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพตัวเอง 

- จัดอบรม/สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
- สนับสนุนวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ  

6. การจัดท าแผนการด าเนินงานไม่
ชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการมีกิจกรรมร่วมกัน 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน สิทธิ 
เสรีภาพ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่
ดีของตนเอง  

จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ให้ชัดเจน 

     5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชนเสื่อม
โทรม 
2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อสุขภาพการ
เจ็บป่วย, ดินเสื่อมคุณภาพ/ เกิด
ภาวะโลกร้อนได้  เช่น การเผาขยะ
มูลฝอย, เผาตอซังข้าว, การใช้ปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง 

- ความต้องการในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
เพิ่มขึ้น เช่น ความต้องการพืน้ที่ท ากิน, การ
ตัดไม้ท าลายป่า  
- เกิดจากการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงในการ
ผลิตทางด้านการเกษตร ได้ก่อให้ 
เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพของดิน 
- เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ภยัน้ าท่วม ภัย
แล้ง 
- ประชาชนขาดจิตส านึก/ ขาดความมี
ระเบยีบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การรักษา
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
- ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน 

- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ประชาชน
ร่วมกันปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
- การโครงการพลิกผืนป่าให้เป็นป่า
สมบูรณ์ซูเปอร์มาเก็ตของชุมชน 
- จัดโครงการปลูกป่าชุมชน 
- จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- รณรงค์/จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วมขังพื้นที่
เกษตรกรรม ท าให้ผลผลิต (ข้าว) 
เสียหาย ก่อให้เกิดการขาดรายได้และ
ภาระหน้ีสินเพิ่มขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก/ 
ภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดภัยธรรมชาติ  
- ภาครัฐ/หน่วยงานอ าเภอ/ต าบล/
ประชาชน ขาดการวางแผนการ
ด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- ภาครัฐ/หน่วยงานอ าเภอ/ต าบล/ประชาชน
และหน่วยงานพืน้ที่ใกล้เคียง ร่วมบรูณาการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาภยัน้ าท่วมพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างจริงจัง 

- ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการ 
แก้ไขปัญหาภยัน้ าท่วมพื้นทีเ่กษตรกรรม 
เช่น การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน้ า, 
แก้มลิง, การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินทั้งระบบ
ปิดและระบบเปิด ฯลฯ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในส่วนของปัจจัยภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength =  S) และจุดอ่อน 

(Weakness = W) ขององค์กร ซึ่งจะมีลักษณะที่ดีและไม่ดี โดยใช้จุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์และใช้จุดอ่อนเพื่อ
ปรับปรุง  ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strength =  S)  
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
2.  การจัดโครงสร้างขององค์กร มีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

โครงสร้างอย่างชัดเจนเป็นระบบ ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
3.  เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารค่อนข้างสูง สามารถก าหนดทิศทาง นโยบาย  

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 4.  ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจนยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในการบริหารงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
 5.  มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นของตนเอง เป็น
กฎหมายและเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.  มีบุคลากร งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  องค์กรสามารถจัดท าแผนอัตราก าลังได้เอง ตามภารกิจและงบประมาณ 
 8.  การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีอ านาจหน้าที่และความสามารถ
ในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนหรือในกรณีเร่งด่วนได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย  
 10.  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กล่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   
 11.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เป็นเคร่ืองมือในการก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ของ อปท. (e-Plan), ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อปท. (e-LAAS), ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (e-
bidding), ระบบข้อมูลกลาง อปท. (info), โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ (e-report), ระบบสารสนเทศ
บุคลากรท้องถิ่น (E-LHR), ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban), ระบบสารสนเทศเพื่อการเผ้าระวัง
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies One Data) ฯลฯ 

12.  หมู่บ้าน/ชุมชนมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิน่ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง    

13.  ผู้น าท้องที่ (ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส. อบต., อปพร. จิตอาสา/อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ,  ผู้บริหารส่วน
ราชการ) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กร  
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14.  เป็นพื้นที่สังคมชนบท ชุมชนมีความรักใคร่ เอื้ออาทร ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความอบอุ่น
ใกล้ชิด 

16.  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตรและเป็นพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
18.  เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวก 

 
จุดอ่อน  (Weakness =W) 

1. โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชาต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร 
2. การควบคุมก ากับของผู้บริหารต่อบุคลากรยังมีน้อยเกินไป  
3. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ บางภารกิจไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานที่ 

อาจล่าช้าได้อันเน่ืองมาจากภารกิจที่ไม่ใช่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรง เช่น ภารกิจถ่ายโอนงานแต่ไม่ถ่าย
โอนงบประมาณ หรือบางภารกิจมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน หรือภารกิจถ่ายโอนงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  

4. ภาครัฐมีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ และเปลีย่นแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยคร้ังท าให้การ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

5.  ความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรบางส านัก/กอง ในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจขององค์กร ท าให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือลดลง  

6.  ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าให้การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณที่จัดเก็บเองมีค่อนข้างจ ากัด ท าให้การ  

พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
8. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการท างานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
9. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ได้อย่างทันท่วงที 
10.  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
11. เกษตรกรแสวงหาองค์ความรู้ที่หลากหลายจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมอาชีพ

ของกลุ่มอาชีพ, การศึกษาดูงานอาชีพหรือการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ แต่ยังไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับตนเองได้ อีกทั้งช่องทางการตลาดที่ไม่ชัดเจน จึงไม่เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม 

12.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีมาตรฐาน ยังขาดการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเด่นประจ าต าบล 
13.  ปัญหาผลิตภัณฑ์จากกลุมอาชีพไม่มีตลาดรองรับ เมื่อกลุมอาชีพผลิตสินค้าออกมาไม่สามารถขาย

สินค้าได้  จึงไม่ เป็นแรงผลักดันใหประชาชนหันมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ให ไดดีพอ สงผลใหขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งท าใหการด าเนินงานไมมีความยั่งยืน 

14.  แหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภค และท าการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปี 
 15.  เป็นพื้นที่เสี่ยงและเกิดภัยพิบัติซ้ าซาก 

16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
17.  ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและมีรายได้ต่ า จึงพึ่งพาการกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น

ต้นทุนด้านการเกษตรท าให้เกิดปัญหาหน้ีสิน และความยากจนของเกษตรกร 
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2.  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)   
เป็นการวิเคราะห์ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

เพื่อหาโอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค  (Threat =T) ซึ่งปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการธุรกิจแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้  ประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย  ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการเมือง (Political),  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic),  ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านสังคม (Social),  ปัจจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technological),  ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านกฎหมาย (Legal),   ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับ
ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  

 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 
ด้านการเมือง    
1. การเมืองท้องถิ่นเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติ  
เป็นโอกาสให้สามารถผลักดันนโยบาย จากพื้นที่สู่
ระดับประเทศ 

-  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง ระบบการเมือง ขาด
เสถียรภาพ มีผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานตามนโยบายขององค์กร เช่น การจัดสรร
งบประมาณ ฯลฯ 

2. นโยบายกระจายอ านาจให้ความส าคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

-. อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจ ฯ ยังไม่มี
ความชัดเจนในบางภารกิจ ไม่เอื้ออ านายต่อการ
ปฏิบัติงาน อาจท าให้การด าเนินงานที่ล่าช้าได้ 

3. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่  
ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจส าคัญไปสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

-. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีแนวโน้มลดลงท าให้มี 
ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น   

-. ขาดความต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาลรวมถึงปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
  1. สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลก, ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   
เป็นโอกาสให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
และแนวทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการ
พัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (พึ่งพาตนเอง) 

- จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ/โลก ท าให้
ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  
เศรษฐกิจหรือสินค้าทางการเกษตรตกต่ า และมีปัญหา
การว่างงานและหน้ีสินมากขึ้น 
   

 

 2. นโยบายกระตุ้น/ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่น  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก,  การพัฒนาด้านการ
คมนาคม,  ด้านแหล่งน้ า ฯลฯ 

- ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 

3. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 

- การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร (ข้าว) 
เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา ท าให้ได้ราคา
ผลผลิตที่น้อย 

4. นโยบายจังหวัดรอยเอ็ด มุ่งเน้นพัฒนา/สงเสริมการ
ปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดี ใหเปนที่ตองการของ
ตลาดโลกได 

- เกษตรกรท าการเกษตรแบบเดิม ๆ โดยไม่ปรับปรุงวิธี
ปลูกให้ถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ 

5. นโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฏีใหม่แบบผสมผสาน  ถือเป็นต้นแบบ
ความส าเร็จ เพื่อเรียนรู้และน ามาประยุกต์เป็นแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน 
กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง 

- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ 
เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) และเกิดโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ โค 
กระบือ เช่น โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ท าให้
เศรษฐกิจหยุดชงัก ประชาชนขาดรายได้ ยากจน และ
หน้ีสินเพิ่มขึ้น 
- ภาครัฐขาดการควบคุมราคาสินค้าทางการเกษตรอย่าง
จริงจัง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง เช่น ปุยมีราคาแพง  
เทคโนโลยีทางการเกษตรมีราคาแพง  รถเกี่ยวขาว   
รถไถนา และคาจางแรงงานสูงขึ้น  

6. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนสินค้า OTOP - กลุ่มขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งท าใหการ
ด าเนินงานไมมีความยั่งยืน 
- ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
- กลุมอาชีพผลิตสินค้า/คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
 

ด้านสังคม 
  1. การด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ การมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นโอกาสให้องค์กรประสบ 
ความส าเร็จ เกิดความโปร่งใส และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน (ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ  
ร่วมตรวจสอบ) 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ 
บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของตนเอง ท าให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย 
 

2.  พัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ เช่น ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ/วิสาหกิจ ชุมชน 
เป็นต้น ถือเป็นทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการวางแผน
พัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ 

- ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เริ่มล้มหายตายจาก ไปจากชุมชน ซึ่ง
ชุมชนยังไม่ได้มีการจัดการองค์ความรู้เหล่าน้ีออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ใน
ตัวปราชญ์ชาวบ้านเหล่าน้ัน เมื่อตัวจากไปความรู้ก็จะจาก
หายตามไปด้วย  
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 
3. การมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม และเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 - ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนลียี่/การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมและสังคม ท าให้พฤติกรรมของเด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการ
ลอกเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม เช่น  กระแสวัฒนธรรม
การแต่งกาย, วิถีการด ารงชีวิต, พฤติกรรมการบริโภค 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ฯลฯ 

4. รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

- มีการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ รวมไปถึงการ
ระบาดในสถานศึกษา 

5. ภาครัฐให้การส่งเสริมด้านสาธารณสุขในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลใน
พื้นที่  รวมถึงการเข้าถึงด้านสาธารสุข/บัตรทองหรือ
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท าให้เกิดผลดีต่อ
ประชาชนได้ถ้วนหน้า  

- ด้านสาธารณสุข ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความส าคัญ
และขาดจิตส านึกในการป้องกันโรค จึงท าให้มีการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้า
ปากในเด็ก และ โรคเร้ือรังอื่น ๆ ฯลฯ 

ด้านเทคโนโลยี   
- ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ 

องค์กรปรับระบบการบริหารจัดการ/ระบบการ 
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
มากขึ้น 

- ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน 
ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ท าให้องค์กรต้องปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว 
เพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย การพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย 
ฯลฯ  

ด้านกฎหมาย 
1. หนวยงานของราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค  
สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกภารกิจ ทั้งบุคลากร
และงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  
 

 
- การกระจายอ านาจในการบริหารงานตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติในบางภารกิจ 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่สร้างความ
ต่ืนตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามี
ส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติโดย 
ก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ อปท.  

- การลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การพัฒนาพื้นที่ล่าช้า 
- ภาครัฐมีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ และ
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยคร้ังท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 

ด้านสภาพแวดล้อม 
  1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าใต้ดินเค็ม 
ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน/พื้นที่
สาธารณะ ฯลฯ เป็นโอกาสให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการคิด โดยการร่วมคิดร่วมท า การปรับเปลี่ยนการ
ท าเกษตรแบบเดิมเป็นการท าเกษตรอินทรีย์ และการ
พัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน   

 

 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก/  
สภาพแวดล้อมภายในประเทศ และสาธารณภัยที่มี
แนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริหาร
จัดการสาธารณภัยและการพัฒนาในพื้นที่มีความ
ยุ่งยากมากขึ้น เช่น เกิดภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย  
ท าให้พืชเศรษฐกิจเสียหาย ท าให้ประชาชนขาดรายได้ 
และการเกิดหน้ีสินของประชาชน 

  2. รัฐบาลสงเสริมการอนุรักษปาชุมชน มีการสร้าง
และขยายเครือข่ายป่าชุมชนในทุกพื้นที่อย่างจริงจัง
เพื่อลดโลกร้อน 
 

- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น
เกษตรกรใช้วิธีการเผาพื้นที่เพื่อท าการเกษตร  การเผา
ตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  ต้นไม้ป่า
ชุมชนมีน้อย รวมถึงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ท าให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
 - ปัญหาโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ  
   

2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการธนาคารน้ าใต้ดิน 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ทั้ง น้ าท่วม น้ าหลาก น้ าแล้ง และ
การกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
 

- ภาครัฐ/หน่วยงานอ าเภอ/ต าบล/ประชาชน ขาดการ
วางแผนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชมุชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองช่าง ทุกส านัก/กอง 
ใ น สั ง กั ด  อ บ ต .
หนองแวง 

2. ด้านส่งเสรมิคณุภาพชีวิต  
และสังคม 
 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- สังคมสงเคราะห์ 
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การเกษตร 
- การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ทุกส านัก/กอง
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

 

3. ด้านการศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชมุชนและ
สังคม 
 

- การศึกษา 
- การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
กองการศึกษาฯ 

ทุกส านัก/กอง 
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

4. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรยีบร้อย 
 

บริการชมุชนและ
สังคม 
 
 

- บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

5. ด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชมุชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข 
- การเกษตร 

-ส านักงานปลัด 
-กองสวัสดิการ
ฯ 

ทุกส านัก/กอง 
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 

6. ด้านการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

บริการชมุชนและ
สังคม 
 
 

- บริหารงานทั่วไป 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 

ทุกส านัก/กอง
ในสังกัด อบต.
หนองแวง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
    1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   1.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสังคม 
2.1 แผนงาน งบกลาง  

 
5 

 
19,058,400 

 
5 

 
20,288,400 

 
5 

 
21,488,400 

 
5 

 
22,748,400 

 
5 

 
23,948,400 

 
25 

 
107,532,000 

2.2 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์ 8 325,000 8 325,000 8 325,000 8 325,000 8 325,000 40 1,625,000 
2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 24 715,000 23 703,000 24 715,000 23 703,000 24 715,000 118 3,551,000 
2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
2.6 แผนงาน เกษตร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 41 20,523,400 40 21,741,400 41 22,953,400 40 24,201,400 41 25,413,400 203 114,833,000 

3  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 

8 

 
 

4,541,236 

 
 

8 

 
 

4,541,236 

 
 

8 

 
 

4,541,236 

 
 

8 

 
 

4,541,236 

 
 

8 

 
 

4,541,236 

 
 

40 

 
 

22,706,180 
   3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 30 1,150,000 
   3.3 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 5 60,000 

รวม 15 4,783,236 15 4,783,236 15 4,783,236 15 4,783,236 15 4,783,236 75 23,916,180 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 

2 

 
 

58,000 

 
 

2 

 
 

58,000 

 
 

2 

 
 

58,000 

 
 

2 

 
 

508,000 

 
 

2 

 
 

58,000 

 
 

10 

 
 

740,000 

   4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   7 265,000 8 385,000 7 265,000 8 385,000 7 265,000 37 1,565,000 

   4.3 แผนงาน สาธารณสุข   1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

   4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

รวม 11 453,000 12 573,000 11 453,000 12 1,023,000 11 453,000 57 2,955,000 

5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงาน การเกษตร 

 
 

6 

 
 

95,000 

 
 

6 

 
 

95,000 

 
 

5 

 
 

75,000 

 
 

5 

 
 

75,000 

 
 

4 

 
 

55,000 

 
 

26 

 
 

395,000 

   5.2 แผนงาน สาธารณสุข 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 10 2,000,000 

รวม 8 495,000 8 495,000 7 475,000 7 475,000 6 455,000 36 2,395,000 

6  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
7 

 
468,000 

 
7 

 
468,000 

 
7 

 
468,000 

 
7 

 
468,000 

 
7 

 
468,000 

 
35 

 
2,340,000 

6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 6,000,000 0 0 0 0 1 6,000,000 

รวม 7 468,000 7 468,000 8 6,468,000 7 468,000 7 468,000 36 8,340,000 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02 82 26,722,636 82 28,060,636 82 35,132,636 81 30,950,636 80 31,572,636 407 152,439,180 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/1 27 12,554,500 30 6,048,400 23 8,537,300 21 7,572,700 27 6,930,300 128 41,643,200 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/2 39 57,938,100 2 15,443,000 5 14,984,000 3 11,958,600 2 60,476,000 50 154,807,700 

สรุปโครงการและงบประมาณทั้งหมด 148 97,215,236 114 49,552,036 110 58,653,936 105 40,481,936 109 98,928,936 586 354,882,080 
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3.  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

………………………………………….. 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  ท่ี 3 พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 

2.1 แผนงาน งบกลาง  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
 

เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
 

มอบเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต                      
ต.หนองแวง 
 

12,159,600  
 

12,879,600  
 

13,599,600  
 

14,319,600  
 

15,039,600  
 

จ านวนของ
ผู้สูงอายุ ที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

2 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพความพิการ 

เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้พิการ  

มอบเบีย้ยังชีพผู้พิการ ในเขต           
ต.หนองแวง 

6,508,800 6,988,800 7,468,800 7,948,800 8,428,800 จ านวนของ ผู้
พิการที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ  

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่วน
สวัสดิการฯ 

3 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพ่ือช่วยเหลือ 
 ผู้ป่วยเอดส์  

มอบเบีย้ยังชีพผู้ป่วย ติดเชื้อ
เอดส์   ในเขต ต.หนองแวง 

150,000 180,000 180,000 240,000 240,000 จ านวนของผู้
ติดเชื้อ HIV ที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ  

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส่วน
สวัสดิการฯ 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.1 แผนงาน งบกลาง  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแวง 
(เงินออมวันละ
บาท) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รบั
สวัสดิการเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพ 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหนองแวง 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

100,000 
  

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
สวัสดิการ 

ประชาชนมี
สวัสดิการทั่วถึง 

ส านักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 เงินสมทบกอง  
ทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริม การสร้างเสรมิ
สุขภาพ การป้อง กัน
โรค การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง 
จ านวน 1 ครั้ง 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ด าเนิน
โครงการ  

ชุมชนมี
งบประมาณ ใน
การด าเนิน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสขุภาพ การ
ป้อง กันโรค การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 

รวมโครงการ 5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

   

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบล
หนองแวง 

1.เพื่อสร้างโอกาสทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเป็นการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพสร้างรายได้สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลหนอง
แวงมีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ผู้สูงอายุ  สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ และประชาชน
ท่ัวไป 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุมีอาชีพมีรายได้ มี
การรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่ม
อาชีพ  จัดต้ังชมรมมี
กิจกรรมท าร่วมกัน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

1.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรี
และพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตรีในด้านการเป็นผู้น าชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
ทักษะอาชีพให้กับสตรีในต าบล 

สมาชิกกลุ่มสตรี  แม่บ้าน  
สตรีในต าบลหนองแวง  
สมาชิกในครอบครัว 
ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก 
50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีอาชีพ
เสริม 

สมาชิกกลุ่มสตรี  แม่บ้านใน
ต าบลได้รับการส่งเสริม
ความรู้มีศักยภาพการเป็น
ผู้น าชุมชน มีอาชีพเสริมมี
รายได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสง่เสริม
พัฒนาอาชีพและ
รัฐวิสาหกิจชุมชน 

1.เพื่อจัดการฝึกอบรมอาชีพ
ทางเลือกให้กับประชาชน ให้
ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ 
๒.เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชน
มีการรวมกลุ่มอาชีพอย่าง
ย่ังยืน มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

กลุ่มอาชีพ  คนว่างงาน  
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ประชาชนท่ัวไป 
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมมีอาชีพ
เสริม 

ประชาชนในต าบลมีอาชีพ
เสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการ
รวมกลุ่มมีเครือข่าย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีรับแสดง
ตนและขึ้นทะเบียน
ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ  คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

1.เพื่อออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บริการประชาชนในการ
รับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ยืนยันเลขท่ีบัญชี  และรับ
ข้ึนทะเบียนสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เบ้ียความ
พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้มีสิทธินอกสถานท่ี 
2.เพื่อเย่ียมเยียนประชาชน  รับฟังปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชนในต าบล  
3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้กับประชาชนในต าบล 

ผู้สูงอายุ คน
พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
15 หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 95 ของ
ประชาชนเข้าถึง
สิทธิ์ได้รับเบ้ียยัง
ชีพฯ 

ประชาชนในต าบลท้ัง 
15 หมู่บ้านสามารถ
เข้าถึงสิทธิตาม
กฎหมายได้รับเบ้ียยัง
ชีพอย่างท่ัวถึง   

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการท าผ้า
บาติกและผ้ามัด
ย้อม 

1.เพื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการท าผ้า
บาติกและผ้ามัดย้อม 
2.เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้รับน าไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

ประชาชน
ท่ัวไป 50 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
ท าผ้าบาติกผ้ามัด
ย้อมได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถท าผ้าบาติก
และผ้ามัดย้อมได้ 
น าไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการพัฒนากลุ่ม
อาชีพด้วยการขาย
สินค้าออนไลน์ 
ตลาดออนไลน์ 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการตลาดส าหรับกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในต าบลหนองแวง 
2.เพื่อพัฒนาและยกระดับกลุ่มอาชีพ  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน  ให้มีช่องทางการตลาดที่ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึน 
3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพสร้างรายได้
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และ
ประชาชน
ท่ัวไป  50 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
การขายสินค้า
ออนไลน์ได้ 

กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีความรู้
ด้านตลาดออนไลน์  
ได้รับการส่งเสริม  
พัฒนาให้มีช่องทาง
การตลาดท่ีประชาชน
ท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสง่เสริม
อาชีพด้วยการท า
พวงหรีด  
ดอกไม้จันทน์ 
และของช าร่วย 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ และประชาชน
ต าบลหนองแวงท่ีสนใจได้รับความรู้ในการท า
ดอกไม้จันทน์  พวงหรีด  และของช าร่วย 
2.เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  และ
ประชาชนท่ัวไป 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม 
ท า
ดอกไม้จันทน์ 
พวงหรีด ของ
ช าร่วยได้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ในการ
ท าดอกไม้จันทน์ 
พวงหรีด ของ
ช าร่วย มีอาชีพ
เสริม สร้างรายได้
ให้ตนเองและ
ครอบครัวได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนหรือ
ผู้ประสบภยั 

ช่วยเหลือประชาชนผู้
เดือดร้อนหรือ
ผู้ประสบภยัทาง
ธรรมชาติ และ
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส   
จ านวน 15 หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  
  

100,000  
  

100,000  
 

100,000  
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเบ้ืองต้น
อย่างทันเวลา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวมโครงการ 8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม   
   2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๑ .  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ น า ห มู่ บ้ า น 
ปร ะ ชา ชน  ร้ า นค้ า  แล ะ
นักเรียน ในโรงเรียนในต าบล
ห น อ ง แ ว ง  ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง
สถานการณ์ของยาเสพติดใน
ปันและ แนวทางการป้องกัน
ยาเสพติด 
๒. เ พ่ือสอดส่อ งดูแลตรวจ
ตราพ้ืนที่ ป้องกันและรักษา
คว า ม ส งบ เ รี ย บร้ อ ย  ใ ห้
ประชาชน อ ยู่อย่างสงบสุข
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
3 เ พ่ื อ ใ ห้ ชุ มชน  หมู่ บ้ า น 
ส ถ า น ที่ ร า ช ก า ร  แ ล ะ
สถานศึกษาปลอดภัยจากยา
เสพติด   

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้น า
หมู่บ้าน ประชาชน และร้านค้า ได้
ทราบถึงโทษ อันตราย พิษภัยของยา
เสพติด รวมทั้งออกตรวจตราพ้ืนที่
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  

2.ผู้น าหมู่บ้านประชาชน  
ร้านค้า และนักเรียน ได้ทราบถึง
สถานการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน  
  
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียน ผูน้ าหมู่บ้าน 
ประชาชน และร้านคา้
เข้าร่วมอบรมร้อยละ 
80 ออกตรวจตรา
พื้นที่ได้รอ้ยละ80 ของ
พื้นที ่

๑ ผู้เขา้ร่วมโครงการ ครู 
นักเรียน ผู้น าหมู่บ้าน 
ประชาชน ผู้ประกอบการ
ร้านค้า มีความรู้ความเขา้ใจ
และรับทราบถึงสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
และแนวทางในการป้องกนั 
๒ สถานศึกษาและชุมชน 
หมู่บ้านในต าบลหนองแวง มี
ความต่ืนตัว ความเข้มแข็ง 
ความสัมพันธ์ และมีความ
ร่วมมือในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

2 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เกษตรวิสัยโครงการ
รณรงค์ประชาสัม 
พันธ์และจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก  
(26 มิถุนายน) 

เพื่อให้ประชาชน 
ชุมชน เยาวชน รับรู้
และเห็นถึง
ความส าคัญของ
ต่อต้านยาเสพติด 
และร่วมมือเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

อุดหนุนอ าเภอเกษตรวิสัย ในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันท่ี 
26 มิถุนายน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งที่
อุดหนุน 

ประชาชน เยาวชน 
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด  

ส านักงาน
ปลัด 

รวมโครงการ 2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ 

1. เพ่ือป้องกัน
และควบคุมโรค 
ติดต่อ ไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาด 
2. เพ่ือสนับ 
สนุนการด าเนิน 
งานของศูนย์
ปฏิบัติการป้อง 
กันและควบคุม
โรคติดต่อ 

1. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น อาทิ 
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู และ
โรคติดต่ออ่ืน ๆ 
2. จัดหาสื่อรณรงค์ วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ครุภัณฑ์ 
บุคลากรในการด าเนินงานป้องกันละควบคุมโรค  

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ จ านวน
ครั้งใน 
การควบ 
คุมและ
ป้องกัน 
โรคติดต่อ 

ลดอัตรา
การป่วย
และแพร่
ระบาด
ของ
โรคติดต่อ
ได้ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการ
นวัตกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ประชา 
ชนตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2. เพื่อให้ประชา 
ชนรู้จักการน า
นวัตกรรมต่างๆใน
ท้องถ่ินมาประ 
ยุกต์ใช้กับการดูแล
สุขภาพในชุมชน 
3. เพื่อให้มีการสืบ
ทอดนวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ให้แก่คนรุ่นหลัง 

ด าเนินการตามโครงการ โดยการน า
นวัตกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ
การดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน จ านวน 15 
หมู่บ้าน ในการด าเนินกิจกรรม เช่น การท า
กะลานวดฝ่าเท้า การท าลูกประคบเพื่อ
สุขภาพ การท าน้ ามันนวดคลายเส้น การท า
ชาสมุนไพร 7 ชนิด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ตระหนักถึง
ความ ส าคัญ
ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
น านวัตกรรม
มาประ ยุกต์ใช้
กับการดแูล
สุขภาพใน
ชุมชน 

1. ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2. ประชาชน
รู้จักการน า
นวัตกรรมต่างๆ
ในท้องถ่ินมา
ประยุกต์ใช้กับ
การดูแลสุขภาพ
ในชุมชน 

3. มีการสืบทอด
นวัตกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ให้แก่คนรุ่นหลัง 

ส านักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคี
เครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ต าบลหนอง
แวง 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ของ
ประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 

1. ประชาชนมี
รูปแบบการ
พัฒนาชีวิตที่ดี
ย่ิงขึ้น 
2. สามารถ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนครบ 
15 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

4 โครงการชุมชน
บริโภคปลอดภัย 
ด้วยภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วม 

1. เพ่ือพัฒนาร้านช าให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านช าคุณภาพ 
2. เพ่ือให้
ผู้ประกอบการร้านช ามี
ความรู้เรื่องการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
3. เพ่ือให้มีการเฝ้า
ระวังอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ระดับต าบล 

จัดอบรมให้ความรู้ชมุชนบริโภค
ปลอดภัย ด้วยภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม 
ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ห้ามขาย ห้าม
จ าหน่าย ห้ามซื้อ ซักถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับความรูแ้ละร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

12,000 - 12,000 - 12,000 ร้อยละ 80 ร้าน
ช าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้านช า
คุณภาพ 

1. ร้านช าผ่าน
เกณฑ์มาตร ฐาน
ร้านช าคุณภาพ 
2.ผูป้ระกอบ 
การร้านช ามี
ความรู้เรื่องการ
จ าหน่ายผลิต 
ภัณฑ์สุขภาพ 
3. มีการเฝ้าระ 
วังอาหารและ
ผลิตภัณฑส์ุข 
ภาพในระดับ
ต าบล 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
สุขาภิบาล 
อาหาร 

1. เพื่อพัฒนาปรับ 
ปรุงสถานท่ีจ า
หน่วย อาหาร/
สะสมอาหารให้มี
ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ และได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้เกี่ยว กับ
การบริโภคอาหารท่ี
มีความสะอาด 
ปลอดภัย 

ด าเนินการพัฒนาและตรวจร้านจ าหน่ายและ
สะสมอาหาร 
จัดอบรมอาหารสะอาดและปลอดภยั ให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
และจัดต้ังอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
ปลอดภัย 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ร้านอา 
หารในต าบลหนอง
แวง 
สะอาดและปลอด 
ภัย 

1. ร้านอาหาร
และแผงลอยมี 
การพัฒนาปรับ 
ปรุงให้มีความสะ 
อาดถูกสุขลักษ 
ณะ มากย่ิงขึ้น 
2. ประชาชนได้ 
รับความรู้เกี่ยว 
กับการบรโิภค 
อาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและควบ 
คุมโรคติดต่อ 

ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน 
การควบ คุมและ
ป้องกัน 

ลดอัตราการ
ป่วยและแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

ส านักปลัด 

7 โครงการพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมของ 
ส านักงานและ
หมู่บ้านให้น่าอยู่ 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อม
โลกและกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย 
ละ 80 มีความ 
พึงพอใจในการ 
บริหารจัดการ 

1. สภาพแวด 
ล้อมของส านัก 
งานและหมู่บ้าน
น่าอยู่ 
2. ประชาชนมี
สุขภาพที ่
ดี มีความพึง
พอใจใน 
การบริหาร
จัดการ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ (ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า) 

- เพื่อส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสุนัข
และแมวในเขต
ต าบลหนองแวง  

ส ารวจข้อมูลจ านวนประชากรสุนัขแมวภายในต าบล
หนองแวง ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 

8,๐๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ สุนัขและ
แมว ร้อย
ละ ๙๕ 
ได้รับการ
การขึ้น
ทะเบียน 

ลดความ
เสี่ยงของ
ประชาชน
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

9 โครงการป้องกัน
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัข
บ้า (ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า) 

- เพื่อให้สุนัขและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีต าบลหนอง
แวง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน
สุนัขและ
แมว ร้อย
ละ ๙๕ 
ได้รับการ
ฉีดวัคซีน 

คนและสัตว์
ปลอดภัย
และไม่มี
ผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

10 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรบัการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของประ 
ชาชนใน
ต าบลได้มี
การจัด 
การสุข 
ภาพที่ดี
ขึ้น 

ประชาชน
ในต าบล
ได้มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประ ชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

12 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประ ชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

13 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประ ชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

15 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

16 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

18 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

19 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

21 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

22 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.4 แผนงาน สาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

24 อุดหนุนคณะ 
กรรมการหมู่ บ้าน
ส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระ ราช
ด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
งบประมาณ
ส าหรับด าเนิน 
งานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราช ด าริด้านสาธารณสุข  
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลได้
มีการจัด 
การสุข 
ภาพท่ีดีขึ้น 

ประชาชน
ในต าบลได้
มีการ
จัดการ
สุขภาพดี
ย่ิงขึ้น 
 

ส านักปลัด 

                                   รวมโครงการ 
 

24 
โครงการ 

23 
โครงการ 

24 
โครงการ 

23 
โครงการ 

24 
โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.5 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลหนองแวง
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ จุดสนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละเด็กเยาวชน
และประชาชนใน
ต าบลหนองแวงได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย 

เด็กเยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย  
มีพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ไม่ไปม่ัวสุม
กับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

ส านักปลัด 

                                   รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.6 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรียน
ชาวนา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จัก
คุณค่าและสืบทอดการท านา 
ซึ่งเป็นอาชีพของคนในชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้  ความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เยาวชน จ านวน ๓๐ คน 
ชาวนา จ านวน ๓๐ คน 
แปลงนาสาธิต จ านวน ๑ แปลง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เข้าใจถึง
บทบาท
ชาวนา
ไทย 

- คนใน
ชุมชนหัน
มาท านา
เอง เห็น
คุณค่า สืบ
ทอดการ
ท านา 
รวมทั้ง
สามมารถ
พ่ึงพา
ตนเองได้ 

- ส านักปลัด 
- ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ 

                                   รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  และสังคม 
3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 

3.1 แผนงาน การศกึษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าคิด กล้า
แสดงออก มีโอกาส แสดง
ความรู้ ความสามารถ ไหว
พริบ ปฏิภาณ และมีความ
สนุกสนานรื่นเริง 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 
ครั้ง  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มี
พัฒนาการตนเอง
ท่ีเหมาะสมตาม
วัย 

เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
กล้าคิด กล้า
แสดงออก  
ได้แสดงความรู้ 
ความสามารถ ไหว
พริบปฏิภาณ และ
มีความสนุกสนาน
รื่นเริง 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการค่ายพุทธ
บุตร 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนาอย่าง
ถูกต้อง 
 

จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรแก่เด็ก
ระดับประถมศึกษาภายในเขต
พื้นท่ีต าบลหนองแวง  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นคนดีมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมของ
ศาสนามากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

๓ โครงการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
ของเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง ๔ แห่ง 
ให้มีความสมดุลรอบด้าน 
 

จัดโครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการของเด็กปฐมวัย ส าหรับ 
ศพด. 4 แห่ง จ านวน 1 ครั้ง 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 

เด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
เหมาะสมตามวัย
ย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
3.1 แผนงาน การศกึษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ท้ัง ๔ แห่ง 
เพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขจาก
ประสบการณ์ตรง
และสถานท่ีจริง 

จัดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ส าหรับ ศพด. 4 แห่ง จ านวน 1 ครั้ง  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการเกิด
แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์

ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขจาก
ประสบการณ์
ตรงและ
สถานท่ีจริง 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการของ
เด็กให้เหมาะสม
ตามวัยและ
เพียงพอ 
  

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ ศพด. ท้ัง 4 แห่ง 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี 
3.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200บาท/ปี 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท 
/ป ี
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ 
430 บาท/ปี 

๙๑๒,๑๒๕ ๙๑๒,๑๒๕ ๙๑๒,๑๒๕ ๙๑๒,๑๒๕ ๙๑๒,๑๒๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
เด็กได้รับ
ส่งเสริมด้าน
โภชนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง ๔ แห่ง มี
ภาวะ
โภชนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน 
(ร.ร.สงักัด สพฐ.) 

เพื่อให้นักเรียนมี
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ อย่าง
ท่ัวถึง  
 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ ภายใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลหนองแวง จ านวน 6 แห่ง  

2,226,000 2,226,000 2,226,000 2,226,000 2,226,000 ร้อยละ 100 
เด็กได้รับ
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 

3.1 แผนงาน การศกึษา (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7  โครงการจัดหา
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว ส าหรับ
สถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแวง 
(ค่าอาหารเสริม
นม)  

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 
ท่ีมีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 
 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.ท้ัง 4 
แห่ง และ โรงเรียน 6 แห่ง 

๑,๒55,111 ๑,๒55,111 ๑,๒55,111 ๑,๒55,111 ๑,๒55,111 ร้อยละ 100 มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 

เด็กมีการพัฒนาร่างกายท่ี
แข็งแรง สมบูรณ์ มีการ
พัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๘ โครงการค่ายพุทธ
ธรรม ตามแนววิถี
พุทธ   

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาอย่าง
ถูกต้อง 

จัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรม แก่เด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในเขต
พื้นท่ีต าบลหนองแวง จ านวน 1 ครั้ง  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็ก
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนา
อย่างถูกต้อง 

1. เด็กนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมของ
ศาสนามากย่ิงข้ึน 
2. นักเรียนได้น าความรู้ 
และแนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

กอง
การศึกษาฯ 

รวมโครงการ 8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 

8 
โครงการ 
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3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีบุญทอด
เทียนรวม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีบุญ
ทอดเทียนรวมให้คงอยู่
สืบไป 
 

จัดโครงการส่งเสริมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียนรวม 
จ านวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักธรรมของ
ศาสนาอย่าง
ถูกต้อง 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และสืบ
สาน วัฒนธรรม
ประเพณีบุญทอด
เทียนรวมให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการอบรม
ระดมธรรม   

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรม
ในการด ารงชีวิต 
 

จัดโครงการอบรมระดมธรรม  
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เกษตรวิสัย 
โครงการสมมาน้ า 
คืนเพ็ง เส็งประทีป  

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
การลอยกระทง ในวัน
เพ็ญเดือนสิบสองให้คง
อยู่ต่อไป 

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการสมมา
น้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป จ านวน 1 
ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80
ประชาชน 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าของ
ประเพณีไทย 

การท่องเท่ียว
ได้รับความสนใจ
และเป็นท่ีนิยม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
3.2 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เกษตรวิสัย 
โครงการบุญผะ
เหวดร้อยเอ็ด  

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเท่ียว 

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด จ านวน 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80
ประชาชน 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าของ
ประเพณีไทย 

การท่องเท่ียวได้รับ
ความสนใจและ
เป็นท่ีนิยมมากข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เกษตรวิสัย 
โครงการจัดงานบุญ
คูณลาน 

๑. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สืบสาน 
และอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม
บุญคูณลาน 
 

อ าเภอเกษตรวิสัยโครงการจัดงานบุญคูณ
ลาน จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ประชาชน 
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
เห็นคุณค่าของ
ประเพณีไทย 

ประชาชนได้รับ
การปลูกฝัง
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสง่เสริม
การแข่งขันกีฬา
ประชาชน กีฬา 
กรีฑานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ                           
เยาวชน 

เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลหนองแวง
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬา กรีฑา
นักเรียน และกีฬา ศพด และสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาท่ีหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละเด็กเยาวชน
และประชาชนใน
ต าบลหนองแวงได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย 

เด็กเยาวชน 
ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยการเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย  
มีพลานามัยสมบูรณ ์
แข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ไม่ไปม่ัวสุม
กับอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

รวมโครงการ 6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

   

แบบ ผ. 02 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 77 - 

3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
3.3 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เกษตรวิสัย
โครงการจัดงาน
รัฐพิธ ี

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
องค์
พระมหากษัตริย์
ของราชวงศ์จักรี
ของไทย 

1) อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯส าหรับวันส าคัญต่างๆ เช่น  13 
ตุลาคม , 23 ตุลาคม , 5 ธันวาคม, 18 มีนาคม, 
3 มิถุนายน, 28 กรกฎาคม, 12  สิงหาคม เป็น
ต้น 
2) กิจกรรมแสดงความอาลัยถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ร. 9 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

จ านวน
ครั้งที่
อุดหนุน 

พสกนิกรใน
เขต อบต.
หนองแวง  
ได้แสดงออก
ซึ่งความจงรัก 
ภักดีต่อองค์
พระประมุข
ของชาติ 

ส านักปลัด 
 

รวมโครงการ 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 สร้างเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดการ
เลือกต้ัง/เลือกต้ัง
ซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบ
การปกครอง
แบบ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ ผู้บรหิารท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 

50,000 50,000 50,000 500,000 50,000 ร้อยละ
ของผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

ประชาชน
เห็นความ  
ส าคัญของ
ประชาธิปไต
ยเพื่อน าไปสู่
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

2 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

จัดอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
อบรมมี
ความรู้ และ
สามารถ
ถ่ายทอดได้ 
 

ผู้เขา้ร่วมอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดี
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

รวมโครงการ 2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการกิจกรรม
วันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  
(อปพร.) 

๑. เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึก
ถึงความส าคัญของ อปพร.
ต าบลหนองแวง ให้ปรากฏ
แก่สาธารณชน 
๒ . เพื่อ สร้าง ความรักและ
ความสามัคคี สมานฉันท์ ใน
การท าง านร่ วมกั นในการ
ช่วยเหลือสังคมของ อปพร. 
๓. เพื่อให้ อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจในอ านาจและ
บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ตามท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ อปพร.จ านวน  70 คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 อปพร.และ
เจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์  
อปพร. 
ร้อยละ 90  

๑. อปพร.มีขวัญและก าลังใจท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือสังคมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่าง  
อปพร.และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ อปพร. 
๓. อปพร.ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญประจ าปีของ อปพร.และ
ตระหนักถึงความส าคัญและเกียรติ
ของ อปพร. 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถให้ อปพร. ให้มี
ความเข้าใจในการป้องกันสา
ธารณภัยต่างๆ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

อปพร.และเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ อปพร. จ านวน 60 คน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ อปพร.และ
เจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์  
อปพร.  
ร้อยละ 100 

๑. อปพร.มีความรู้ความช านาญ 
สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. อปพร. สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีเสริม
ก าลังการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ทางราชการท่ีมีอยู่จ ากัดในพื้นท่ีได้ 
๓. สามารถเพิ่มขีดความสามารถของ  
อปพร.ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมพื้นท่ีในเขต
ต าบลหนองแวงและต าบลใกล้เคียง 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  
๒. เพื่อเป็นจุดให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นท่ี
พักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิ
ลาเนา ณ จุดบริการประชาชน 
๓. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใชถ้นนร่วมกัน 

ต้ังจุดบริการประชาชนบริเวณ
หน้า อบต.หนองแวง จานวน 
๑ จุด  
   

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
 
 
 
 

สามารถช่วย
ลดอุบัติเหตุ
และสามารถ
เป็นจุดบริการ
ให้กับ
ประชาชนท่ี
สัญจรไป มา 
ได้ร้อยละ ๘๐  
 

๑. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนและลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่    
๒. สร้างความม่ันใจและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนพื้นท่ีและผู้ท่ีเดินทางกลับ
ภูมิล าเนา  
๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนผู้ใช้รถใชถ้นนเจ้าหนา้ท่ีผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าจุดบริการ
ประชาชน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

4. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๑. เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  
๒. เพื่อเป็นจุดให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นท่ี
พักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิ
ลาเนา ณ จุดบริการประชาชน 
๓. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใชถ้นนร่วมกัน 

ต้ังจุดบริการประชาชนบริเวณ
หน้า อบต.หนองแวง จานวน 
๑ จุด  
   

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
 
 
 
 
 

สามารถช่วย
ลดอุบัติเหตุ
และสามารถ
เป็นจุดบริการ
ให้กับ
ประชาชนท่ี
สัญจรไป มา 
ได้ร้อยละ ๘๐  
 

๑. สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนและลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
๒. สร้างความม่ันใจและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนพื้นท่ีและผู้ท่ีเดินทางกลับ
ภูมิล าเนา  
๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนผู้ใช้รถใชถ้นนเจ้าหนา้ท่ีผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าจุดบริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย   
4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธภิาพและ
ศึกษาดูงาน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

1. เพื่อให้ อปพร.และเจ้าหน้าที่ศนูย์ 
อปพร.  มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ภารกิจกฎหมายสิทธิ
หน้าที่และสวัสดกิารของ อปพร. 
2. เพื่อให้ อปพร.และเจ้าหน้าที่ศนูย์ 
อปพร.  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถในเรื่องการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. เพื่อให้ อปพร.และเจ้าหน้าที่ศนูย์ 
อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
พัฒนากิจการ อปพร.และการจัดการ
ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที ่

จัดให้มีการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพ     อปพร. 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. 
จ านวน  60  คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อปพร.และ
เจ้าหน้าท่ี ศูนย์ อป
พร.เข้าร่วม
โครงการ จ านวน
ร้อยละ 80 

1. อปพร.แลเจ้าหนา้ที ่
ศูนย์ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทภารกิจงานของอปพร.มากขึ้น 
2. อปพร.แลเจ้าหนา้ที ่
ศูนย์ อปพร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะความสามารถในเรื่องหลักการ
ป้องกันภัยตามหลกัวิชาการเป็นอย่างดี 
3. มี อปพร. เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร. ที่มี
จิตอาสาเสียสละสามารถจัดการภัย
พิบัติตามความเสี่ยงของพืน้ที ่
ที่ประสบสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

1. เพื่อเพิ่มสมาชิก อปพร.  
ให้มีจ านวนเพียงพอและสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธรณภัย 
๒. เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง  ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและความยุติธรรมให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ 
3. เพื่อพฒันาระบบป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนของ อบต.หนองแวง ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
4  เพือ่ให้มีอัตราก าลังสมาชกิ อปพร.
อย่างเพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธาร
รณภัยในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิม
จ านวน อปพร. 25 คน 

- 120,000 - 120,000 - มี อปพร.เข้าร่วม
จัดตั้งจ านวน 
ร้อยละ 100 

๑. มี อปพร.เพียงพอและสามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูก          ต้องมีประสิทธิภาพ   
๒. ศูนย์ อปพร. ได้เพิ่มขีด
ความสามารถของใหส้ามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม
พื้นที ่
3. ระบบปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต.
หนองแวงได้มีการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่ขึน้ 
4. ศูนย์ อปพร. อบต.หนองแวง มี
อัตราก าลัง   
อปพร. อย่างพอเพียงในการสนับสนนุ
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ อปพร.
อาสาพาน้อง 
ข้ามถนน 

๑. เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็ก
นักเรียน และให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการข้ามถนน  
๒.  เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน 
3. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
บริเวณหน้าโรงเรียนและตลาด
นัด 

1. จัดอบรมจราจรให้กับ อปพร.
จ านวน 20 นาย 
2. ดูแลจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
เช้า-เย็น ที่มีการจราจรหนาแน่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อปพร.เข้าร่วม
อบรมจ านวน 
ร้อยละ 100 

๑. ผู้ปกครอง เด็กนักเรยีน 
และให้ประชาชนท่ัวไปมีความ
ปลอดภัยในการข้ามถนน  
๒. ผู้ปกครอง เด็กนักเรยีน 
ประชาชนท่ัวไปมีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถ  ใช้ถนน 
3. สามารถลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้า
โรงเรียน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

8 โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกัน 
และระงับ 
อัคคีภัย 

1. เพื่อแนะน าหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของประชาชน หมู่
ท่ีในการป้องกันอัคคีภัย 
2. เพื่อให้ประชาชน  ทราบถึง
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และ
การประสานการปฏิบัติงาน 
เมื่อเกิดสถานการณ์อัคคีภัย 
ขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มทักษะความความ
ช านาญด้านการดับเพลิง
เบ้ืองต้น ให้แก่ประชาชน 
4. เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือหากประสบ
เหตุอัคคีภัย 

1. อปพร.ผู้น าหมู่บ้านประชาชน
ในต าบลหนองแวง จ านวน  42  
คน 

 2. เจ้าหน้าที่งานป้องกัน 
อบต.หนองแวง จ านวน 8 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. อปพร.ผู้น า
หมู่บ้านประชาชน
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน 

 เข้าร่วมอบรมร้อยละ 
80 
 

1. ประชาชนและผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงขั้นตอนวิธีกา
ปฏิบัติ และการประสานการ
ปฏิบัติงาน เม่ือเกิด
สถานการณอ์ัคคีภัยขึ้น 
2. ประชาชนและผู้เข้าร่วม
อบรมมีทักษะความความ
ช านาญด้านการดับเพลิง
เบ้ืองต้น ให้แก่ประชาชน 
3. ประชาชนทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติ ในการขอรับ
ความช่วยเหลือหากประสบ
เหตุอัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

รวมโครงการ 
 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

7 
โครงการ 

8 
โครงการ 

7 
โครงการ 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
4.3 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการฝึกอบรม
และทบทวน
ระบบปฏบิัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น 

1. เพื่อจัดให้มี
ระบบปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
เบ้ืองต้น ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการช่วยเหลือเบ้ือต้น 
ก่อนน าส่ง
สถานพยาบาลได้อย่าง
ทันท่วงที 
3. เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันถึงความ
ปลอดภัยของประชาชน
เม่ือเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ให้
ได้รับการช่วยเหลือใน
เบ้ืองต้น 

1.จัดฝึกอบรมทบทวนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ า ศูนย์กู้ชีพ 
กู้ภัย จ านวน 25 คน 
2.มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์กู้
ชีพ กูภ้ัย เข้า
ร่วมอบรม
จ านวน 
ร้อยละ 100 

1. มีระบบปฏิบัติการ 
การแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น 
ตลอด ๒๔ ชม 
2 สามารถลดอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินให้ได้รับบริการ
ช่วยเหลือเบ้ือต้นก่อนน าส่ง
สถาน 
พยาบาลได้อย่างปลอดภัย 
3. ประชาชนมีหลักประกันถึง
ความปลอดภัยเม่ือเกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือในเบ้ือต้น 
 

 

 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

    รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 

โครงการ 
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4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 
อบต.หนองแวง 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ 
ในการด ารงชีพ 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
ดังน้ี 
1.การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภยัพิบัติ
ฉุกเฉิน  
2.การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
3.การช่วยเหลือด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  

100,000  
 
  

100,000  
  

100,000  
 
  

100,000  
 
 

100,000  
 
 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
ในท้องถิ่น
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ที่เป็น
ธรรม 

ส านักปลัด 

รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 4  สร้างความสมดลุทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงาน เกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ก า จั ดผั ก ตบ ช า
และวัชพืชในแหล่ง
น้ า 

- เพ่ือปรับปรุง
สภาพแหล่ง
สาธารณะในเขต
พ้ืนที่ต าบล
หนองแวง ไม่มี
อุปสรรคจาก
การต้ืนเขิน 

ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเร่งก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
ร่วมแก้ไข
ปัญหา
ผักตบชวา 

แหล่งน้ า
สาธารณะ 
มีความ
สะอาด 
สวยงาม
ตาม
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกป่า
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม  

- เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ 
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พ้ืนที่ป่าสาธารณะของต าบลหนองแวง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อย่างน้อย 
ปีละ ๑ 
โครงการฯ 

ประชาชนรู้
มีจิตส านึก
หวงแหน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

๓  โครงการรวมพลัง
จิตอาสาปลูก
พะยอมสร้าง
เกษตรวิสัยให้รม่
รื่น 

-เพ่ืออนุรักษ์ต้น
พะยอม ต้นไม้
สัญลักษณ์ของ
อ าเภอเกษตร
วิสัย  

สถานที่ราชการ พ้ืนที่ว่างเปล่า หรือพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ของต าบลหนองแวง 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ปลูกต้น
พะยอม 
อย่างน้อยปี
ละ ๑๐๐
กล้า 

เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว เกิด
ความร่มรื่น 
สวยงาม 

ส านักปลัด 
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5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงาน เกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการการจัดท า
ฐานข้อมูลพรรณไม้
เพื่อการเรียนรู้ด้วย 
QR code ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(อพ.สธ.) 

- เพื่อจัดท าป้าย
ชื่อพรรณไม้ท่ีมี 
QR code ใน
พื้นท่ีปกปักป่าดง
สิงห์ไคล 

แผ่นป้ายพลาสติกแสดงรายชื่อพรรณไม้  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - จ านวน  
๑๐๐ ป้าย 

สามารถ
เชื่อมโยง
ข้อมูล
พรรณไม้
ชนิดต่างๆ
ท่ีสื่อถึงกัน
ท่ัวประเทศ 

ส านักปลัด 

๕ โครงการสง่เสริม
และพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ ได้แก่ โค
เน้ือ ไก่พันธุ์  เป็ด 
สุกร ฯลฯ 

- เพื่อลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้แก่
เกษตรกรผู้ลี้ยง
สัตว์ 

เกษตรกร จ านวน ๕๐ คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อย่างน้อย 
ปีละ ๑ 
โครงการฯ 

เกษตรกรมี
รายได้
เพิ่มขึ้น มี
อาชีพท่ี
ม่ันคง 

ส านักปลัด 

๖ โครงการสง่เสริม
การปลูกพืช
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

- เพื่อพัฒนา
เกษตรกรให้
สามารถผลิต
สินค้าเกษตรท่ี
ปลอดภัย จาก
สารเคมี 

เกษตรกร จ านวน ๕๐ คน - ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - เกษตรกร 
มีรายได้
เพิ่มขึ้น ๑๐ 
% 

เกษตรกร
ลดการใช้
สารเคมีใน
การป้องกัน
และก าจัด
ศัตรูพืช 

ส านักปลัด 
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5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงาน เกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
(อพ.สธ.) 

- เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- ประชาชนทุกภาคส่วน จ านวน ๖0 คน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของ
พันธุกรรม
พืชต่าง  ๆท่ี
มีอยู่ใน
ประเทศ
ไทย 

ส านักปลัด 

รวมโครงการ 
 

๖ 
โครงการ 

๖ 
โครงการ 

๕ 
โครงการ 

๕ 
โครงการ 

๔ 
โครงการ 
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5.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
5.2  แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ความรู้การบรหิาร
จัดการขยะให้แก่
ประชาชน 
 

๑. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืน้ท่ี 
๒. เพื่อรณรงค์และ
ขยายผลสู่การสรา้ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ในการจัดการขยะ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยหลักการ 
3Rs   

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง 1 ครั้ง 
2. กิจกรรมรณรงค์ การจัดการ
ขยะ 4 ประเภท 4 ครั้ง 
  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีตกค้างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
35  ซึ่งเป็นปัจจัย
การท าลาย
สภาพแวดล้อมท่ีดี 
และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชน 
 

๑. ลดปริมาณขยะลงได้ 
จากการแยกวัสดุส่วนท่ียัง
มีประโยชน์ออกไปจะ
เหลือปริมาณขยะจริงท่ี
จ าเป็นต้องก าจัดหรือ
ท าลายน้อยลง 
2.ประหยัดงบประมาณ
ลงได้ เพราะเหลือปริมาณ
ขยะจริงท่ีจ าเป็นต้อง
ก าจัดหรือท าลายน้อยลง  
 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้และ
บทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

จัดกิจกรรมเพื่อให้
อาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก (อถล.) 
และประชาชน
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ี และรักษา
ความสะอาด  และ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนดีย่ิงข้ึน 

1.จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 2 ครั้ง 
2.จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
2 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ 
และบทบาท
หน้าที่ ร้อยละ 
100 

1. อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกมีความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
2 อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

รวมโครงการ 
 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 สร้างเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตรท์ี่ 6  พัฒนาการบรหิารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 

6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป       
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาด

ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจัดท า 
ทบทวน
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการ
จัดท า
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จัดท า ทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
2) จัดเวทีประชาคมต าบลบรูณาการแผนพัฒนา
หมู่บ้านระดับต าบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ ประชาคมหมู่บ้าน 
และ หน่วยงานภาคพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน 
เช่น พัฒนาชุมชนอ าเภอ,  ปกครองอ าเภอ,  
เกษตรอ าเภอ,  ท้องถิ่นอ าเภอ,  กศน.,  องค์กร
ภาคประชาชน เป็นต้น   
3) การประชมุคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง เกี่ยวกับ
การจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

10,000  
 

10,000  
  

10,000  
  

10,000  
 

10,000  

 
1) ร้อยละ
ของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมการ
ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 
2) ร้อยละ
ของ
โครงการ
จากแผน
ชุมชนบรรจุ
ไว้ใน
แผนพัฒนา
สามปี 
3) การ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน
เป็นไปตาม
ระเบียบฯที่
ก าหนด 

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น
และ 
โครงการ
พัฒนา
ตอบสนอง
ต่อปัญหา
และความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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6.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นรว่ม 
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรม
คุณธรรมจรยิธรรม 
และความโปร่งใสใน
การท างาน 
ของบุคลากรและ
ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแวง  

๑. เพื่อให้ผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
และมีความโปร่งใส
ในการท างาน  
๒. เพื่อให้ผู้เขา้อบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล,พนักงานครู และ
พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมา      
ทุกคนจ านวน  ๕๓ คน 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ร้อยละ  ๙๐  
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 
 
  
 
 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับกาปฏิบัติงาน 
และมีความโปร่งใสใน
การท างาน  
๒.ผู้เข้าอบรมมี
คุณธรรม  จรยิธรรม  
ในการเสริมสร้างและ
พัฒนาจิตส านกึในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานบริหาร
ทั่วไป 
ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง   

1. เพื่อพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้
ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสรา้ง
กระบวนการเรยีนรู้ 
สร้างความผูกพันใน
องค์กร  
3.เพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 
  

จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง/พนักงาน
จ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง จ านวน 2 ครั้ง  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของบุคลากร
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
หนองแวงท่ีเข้า
รับการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ 

๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง 
มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
 2.เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ความผูกพันในองค์กร  
3.เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
   

ส านักปลัด 
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6.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นรว่ม 
6.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ความรู้การบรหิาร
จัดการขยะให้แก่
ประชาชน 
 

๑. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพืน้ท่ี 
๒. เพื่อรณรงค์และ
ขยายผลสู่การสรา้ง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
ในการจัดการขยะ 
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยหลักการ 
3Rs   

1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
หนองแวง 1 ครั้ง 
2. กิจกรรมรณรงค์ การจัดการขยะ 4 
ประเภท 4 ครั้ง 
  
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ตกคา้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
35  ซึ่งเป็นปัจจัย
การท าลาย
สภาพแวดล้อมที่ดี 
และสร้างความ
เดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชน 
 

๑. ลดปริมาณขยะลงได้ 
จากการแยกวัสดุส่วนท่ี
ยังมีประโยชนอ์อกไป
จะเหลือปริมาณขยะ
จริงท่ีจ าเป็นต้องก าจัด
หรือท าลายน้อยลง 
2.ประหยัดงบประมาณ
ลงได้ เพราะเหลือ
ปริมาณขยะจริงท่ี
จ าเป็นต้องก าจัดหรือ
ท าลายน้อยลง 

ส านักปลัด 

5 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทีม่ีต่อการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองแวง 

๑. เพื่อส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 
๒. เพื่อน าผล
ประเมินการ
ด าเนินงานท่ีได้มา
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
มาตรฐานของการ
ให้บริการ 

ประชาชนในต าบลหนองแวง หมู่ที่ 1 -
15  จ านวน ๑๐๐   คน 

1๘,๐๐๐ 1๘,๐๐๐ 1๘,๐๐๐ 1๘,๐๐๐ 1๘,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐  
ของ
ประชาชนใน
ต าบลหนอง
แวงมีความ
พึงพอใจใน
การรับ
บริการ 

๑.มีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง 
๒.น าผลการประเมิน
ด าเนินงานมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา
บริหารจัดการของ
อบต.หนองแวง 

งานบริหาร
ท่ัวไป 
ส านักปลัด 
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6.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาการบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีสว่นรว่ม 
6.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพ
ด้านการเงิน 
การคลัง และ
การพัสดุ 

1. เพ่ือให้ทราบการเปลี่ยนแปลงระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรองรับการ
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
2. เพ่ือให้ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ของตนอย่าง
ถูกต้องตามหลกันิติธรรม (Rule  of  
law) และสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมกัน 
3. เพ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบัติใน
กฎหมายน้ันอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม 
4. เพ่ือให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การคลัง และการพัสด ุให้ดีย่ิงข้ึน อันจะ
ส่งผลดตี่อการพัฒนาท้องถ่ิน อย่าง
คุ้มค่ากับภาษีของประชาชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและทั่วไป พนักงาน
จ้างเหมาบริการผู้ร่วมสังเกตการณ์ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ 
และประชาชนผู้สนใจ จ านวน  
50 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90  

1.ทราบการเปล่ียนแปลงระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และรองรับ
การบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2.ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม (Rule  of  law) 
และสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมกัน 

3. มีแนวทางในการปฏิบัติใน
กฎหมายน้ันอย่างถูกต้อง เท่ียง
ธรรม 

4. มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

5. ประสิทธิภาพด้านการเงิน การ
คลัง และการพัสดุ ดีย่ิงข้ึนมีความ
คุ้มค่ากับภาษีของประชาชน 

กองคลัง 

7 โครงการจัด
หน่วยบริการ
เคลื่อนที่เพ่ือ
จัดเก็บและ
ประชาสมัพันธ์
ภาษีของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
แวง   

1. เพ่ือให้จัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย  

2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ สามารถจัดเก็บ
ภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  เป็น
ธรรม และสะดวกรวดเร็ว 

3. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

4. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านการ
คลังท้องถ่ิน  
5. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน 
เกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่  
 

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  ให้ครอบคลุมทุกหมูบ่้าน  
จ านวน  15  หมู่บ้าน รวมจ านวน
ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และค่าตอบแทนรายป ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สามารถจัดเก็บ
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของ
ข่ายผู้เสียภาษี
และค่าตอบแทน 

1.  ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่าง
ได้รับความสะดวกจากการปรับปรุง
กระบวนการท างานลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการช าระภาษี 

2.  ประชาชน ทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีและประโยชน์ท่ีได้รับในการ
เสียภาษีแก่ท้องถ่ิน  

3.  ประชาชนได้ทราบข้ันตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษี
แต่ละประเภท 

4.  การจัดเก็บภาษี เป็นไปตาม
ประมาณการรายรับท่ีตั้งไว้ 

5. ช่วยประหยัดเวลา และลด
ค่าใช้จ่าย 6.  ได้ข้อมูลการจัดเก็บ
การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

งานจัดเก็บ
รายได้ 
กองคลัง 

รวมโครงการ 7 
โครงการ 

7 
โครงการ 

7 
โครงการ 

7 
โครงการ 

7 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตรท์ี่ 6  พัฒนาการบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
6.2  แผนงาน เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน 

เพ่ือพัฒนา
สถานที่
ปฏิบัติงาน อบต.
ให้น่าอยู่และ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างอาคาร ส านักงานสถานที่ท าการ 
อบต.หนองแวง 

- - 6,000,000 
 

- - อาคาร
ก่อสร้าง

ตามแบบที่
ก าหนด 

ประชาชน
ในเขต
พ้ืนที่ 
อบต. มี
สถานที่
ให้บริการ
ที่น่าอยู่ 
และ
ทันสมัย 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 
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4.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 
4 

 
1,512,000 

 
5 

 
1,137,500 

 
1 

 
138,700 

 
5 

 
1,036,500 

 
3 

 
520,700 

 
18 

 
4,345,400 

   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 11,042,500 22 4,690,900 22 8,398,600 16 6,536,200 20 5,709,600 103 36,377,800 
   1.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 27 12,554,500 27 5,828,400 23 8,537,300 21 7,572,700 23 6,230,300 121 40,723,200 
2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสร้างความเข้มแขง้ของ
ครอบครัวและสังคม 
2.1 แผนงานงบกลาง  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

2.2 แผนงานการสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.6 แผนงานเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 200,000 0 0 0 0 3 600,000 3 800,000 

รวม 0 0 1 200,000 0 0 0 0 3 600,000 3 800,000 
3  ด้านการศกึษา ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

2 

 
 

20,000 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

2 

 
 

20,000 
   3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 2 20,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

   4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0000 1 100,0000 

   4.3 แผนงาน สาธารณสุข   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0000 1 100,0000 

5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

   5.2 แผนงาน สาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/1 27 12,554,500 30 6,048,400 23 8,537,300 21 7,572,700 27 6,930,300 128 41,643,200 
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5.รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

………………………………………….. 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน  

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับท่ี
อยู่อาศัย และท า
การเกษตร หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ ารอบหนองแวง
ใหญ่ ยาว 1,000.00 เมตร. 
N :15.720194   ถึง 15.719239 
E: 103.643626 ถึง 103.645172 

- - - - 434,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส าหรับท่ี
อยู่อาศัย และท า
การเกษตร หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า  จากบ้านนาย
บุญเลิศ  โคตุราช  ถึงฝายหนองผักแว่น ยาว 
1,000.00 เมตร. 
N :15.733010   ถึง 15.738047 
E: 103.635651 ถึง 103.635784 

- - - 343,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากท่ีนานายสุวรรณ  ผิวจันดา (สี่
แยกบ้านดอนกอย)  ถึงบ้านนายทองหล่อ  สีทะ 
ยาว 300.00 เมตร 
N:15.749985   ถึง 15.747365 
E:103.648010 ถึง 103.647787 

104,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากท่ีบ้านนายเดช  ทอนจอก  ถึงท่ี
นานายบุญหนา  ไขลี ยาว 1,000.00 เมตร 
N:15.745707       ถึง 15.749145  
E:103.347197     ถึง 103.639134 

343,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากถนนบ้านสิงห์ไคลไปบ้านอี่เม้ง 
ไปคูกลาง  ยาว 300.00 เมตร 
N:15.750773        ถึง 15.753214  
E:103.650827      ถึง 103.651728 

- 104,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน  (ต่อ) 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 2 จุด ดังน้ี 
จุดท่ี 1 จากหอถังประปาเก่า ถึงบ้านนายคม
สัณฑ์  ค าแสน  ยาว 376.00 เมตร 
จุดท่ี 2 จากบ้านนายบุญมี  เสมียนรัมย์ ถึง
คลองร่องก้อม  ยาว 225.00 เมตร
N:15.745707       ถึง 15.749145  
E:103.347197     ถึง 103.639134 

208,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากดอนปู่ตา  ถึงท่ีนานายสลิ้ม  
อุดมลาภ ยาว 1,000.00 เมตร 
N:15.774901    ถึง 15.771023  
E:103.621736  ถึง 103.621002  

- 343,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ส าหรับ
ท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนางหนูกุล  ชัยอุดม  ถึง
บ้านนายสมโชค  บุตรดา ยาว 150.00 เมตร 
N:15.773206        ถึง 15.774143  
E:103.627734      ถึง 103.626162  

- - - - 52,000 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนายบุญเลิศ  ดาวเรือง  ถึง
บ้านนายวัชระ  ค าวงษ์ ยาว 100.00 เมตร 
N:15.652523    ถึง 15.652103  
E:103.664114  ถึง 103.664985  

- - - - 34,700 ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากโรงอิฐบล็อก นายไมตรี  ค าวิชิต  
ถึงท่ีนายประสงค์  เทพรินทร์ ยาว 400.00 
เมตร 
N:15.758732 
E:103.622183 

- - - 138,800 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนางใหม่  บุบผากอง  ถึง
หนองสระแบง ยาว 110.00 เมตร 
N:15.750509        ถึง 15.748834 
E:103.609446     ถึง 103.612441 

- - - 38,200 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากโรงสชีุมชน  ถึงท่ีนานายทอง  
ทวินันท์  ยาว 1,000.00 เมตร 
N:15.755958        ถึง 15.764160 
E:103.610971     ถึง 103.611610 

- - - 343,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า บ้านเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนายสมพร  โรงนวล  ถึงสี่
แยกบ้านนายฉลวย  ชารีผาบ ยาว 340.00 
เมตร 
N:15.728782 
E:103.640351 

- 117,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากนานางพิสมัย  โยธาจันทร์  ถึง
บ้านเหล่าดอกไม้  ยาว 1,000.00 เมตร 
N:15.854121   ถึง 15.854654  
E:103.665123  ถึง 103.665984  

- 434,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัยโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
แรงต่ า  หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากท่ีนายศักดิ์  นามหาไชย  ถึง
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง ยาว 400.00 เมตร 
N:15.645125       ถึง 15.645961  
E:103.744525     ถึง 103.744654  

- 138,700 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัย โครงการขยาย
เฟสไฟฟ้า  หมู่ท่ี 
15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเฟสไฟฟ้าจาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส  จากสี่
แยกบ้านสิงห์ไคล หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านเหล่าดอกไม้ 
หมู่ท่ี 15 ยาว 2,500.00 เมตร 
N:15.954521      ถึง 15.954003  
E:103.711212    ถึง 103.711654  

857,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัย โครงการขยาย
เฟสไฟฟ้า  หมู่ท่ี 
15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนายฉลาด  ท่าสิมมา ถึงโรงสี
ข้างชุมชน ยาว 400.00 เมตร 
N:15.954231       ถึง 15.954120  
E:103.254125      ถึง 103.254661  

- - 138,700 - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเกษตร
วิสัย โครงการขยาย
เฟสไฟฟ้า  หมู่ท่ี 
15 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย 
และท าการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าส าหรับท่ีอยู่อาศัย และท า
การเกษตร จากบ้านนายเสาร์  บุญพิโย  ถึงบ้าน
นางส ารวย  ไชยกรุง ยาว 500.00 เมตร 
N:15.770386        ถึง 15.770724  
E:103.644087      ถึง 103.642470  

- - - 173,500 - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวมโครงการ 4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

1 
โครงการ 

5 
โครงการ 

3 
โครงการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ลงหินคลุกพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนองแวง  หมู่ที่ 
1   

1.ประชาชนมถีนนที่ได้
มาตรฐานส าหรับการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
 

ลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้านนาย
สัมฤทธิ์  มุมกลาง  ถึงคลองส่งน้ าฝายวังเรือ 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
1,550.00 เมตร. 
N :15.717008   ถึง 15.711523   
E: 103.642316 ถึง 103.630964 

798,400 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
และขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 ลงหินคลุกพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนองแวง  หมู่ที่ 
1   

1.เพ่ือประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานส าหรับ
การสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากบ้านนาย
ประดิษฐ์  มีผิว ถึงที่นานางสมบูรณ์  ศรีครั่ง 
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
450.00 เมตร 
N :15.717918   ถึง 15.714113 
E: 103.641010 ถึง 103.639203  

- 231,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
และขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า  พร้อม
ฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หัวหนองแวง  หมู่
ที่ 1   

1.เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ขยายร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ข้างทาง จากจุดสี่แยกบ้าน
นางอุบล  อุลหัสสา  ถึงจุด 4 แยก บ้านนาง
ทองยุ่น  บัวลอย กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 
168.00 เมตร. 
N :15.183663   ถึง 15.718645 
E: 103.644125 ถึง 103.642463  

- - 324,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ 

ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขยายร่องระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนองแวง  
หมู่ท่ี 1   

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ขยายร่องระบายน้ า พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางพรหมมา  นาแซง ถึงบ้านนายวิษนุ  ค า
ไชย  กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 218.00 เมตร. 
N :15.718403   ถึง 15.718609 
E: 103.644062 ถึง 103.642455 

- - - - 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลาดยาง Asphaltic  
Concrete บ้านหัว
หนองแวง  หมู่ท่ี 1   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
2.เพื่อเกษตรกร
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรให้
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  สายจากบ้าน
นางถาวร  บัวลอย  ถึงบ้านนางทองดี  แซ่เอีย 
ผิวจราจร กว้าง  6.00  เมตร   ยาว 218.00  เมตร 
หนา 0.04 เมตร  
N : 15.717541      
E: 103.644024    

- - - 357,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 ซ่อมสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete บ้าน
เหนือ  หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
2.เพื่อเกษตรกร
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรให้
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  สายจากบ้าน
นายบุญเลิศ  โคตุราช  ถึง  บ้านนายชาญยุทธ  โคตร
ทิพย์  ผิวจราจร กว้าง  8.00  เมตร   ยาว 200.00  
เมตร หนา 0.04 เมตร  
N : 15.7330107   ถงึ 15.7328619 
E : 103.635651  ถึง  103.634004 

560,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินคลุกพร้อมบดอัด จากถนนสายบ้าน
เหนือ- หนองฮี  ถึงท่ีนานายถวิล  โยธาจันทร์ 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 
เมตร 
N :15.737573   ถึง 15.742190 
E: 103.627033 ถึง 103.626877  

280,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

.ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายบุญเลิศ  โคตุราช  
ถึงท่ีนายบุญสินธ์  แสงน้อย ผิวจราจร คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
N : 15.733412  ถึง 15.734061 
E: 103.635699 ถึง 103.635767 

- 372,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

9 ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมบดอัด จากถนนสายบ้าน
เหนือ – หนองฮี  ถึงถนนสายหนองผึ้ง – หนอง
สระพัง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
500.00 เมตร 
N :15.737573   ถึง 15.739165 
E: 103.627033 ถึง 103.616502  

- 104,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

.ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมบดอัดคันคูฮ่องแฮ่ จาก
ถนนหนองผึ้ง-หนองสระพัง  ถงึท่ีนานาย
วิลัย  แสนมาตร ผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 300.00 เมตร 
N :15.732182   ถึง 15.725462 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- - 63,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรงับด
อัด บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัด จาก
บ้านนายบุญเลิศ  โคตุราช  ถึงท่ีนายบุญ
เรือน  โยธาจันทร์ ผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N :15.733091   ถึง 15.734897 
E: 103.635644 ถึง 103.633614 

- - 350,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสิงห์
ไคล หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนน คสล. จากบ้านบุญเพ็ง  บานศรี  
ถึงบ้านนางสมพร  นารหัส ผิวจราจรกว้าง 
0.50 ม. ยาว 270.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
N:15.744395  ถึง 15.744652 

E:103.648606  ถึง 103.648321 

- 83,700 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสิงห์
ไคล หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากนานางสมพิศ  
มณฑล  ถงึนานางสม  สุนนท์นาม  กว้าง 
5.00 ม. ยาว 300.00 ม. .หนา 0.15 ม.  
N:15.747415     ถึง 15.747021 
E:103.649727   ถึง 103.649654 

- - 930,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรัง  
พร้อมบดอัด  
บ้านสิงห์ไคล หมู่
ท่ี 3 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด 
จากท่ีสวนนายสมบัติ  ฮวดศรี  ถึงท่ีนานาย
สมร  โคตุราช ระยะทางยาว 130.00 ม. 
กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.744213    ถึง 15.744523 
E:103.469007   ถึง 103469512 

- - - 273,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนอง
แคน บ้านสิงห์
ไคล หมู่ที่ 3 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองแคน ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม.หนา 0.15 
ม.  
N:15.747816  ถึง 15.747652 
E:103.650211  ถึง 103.652120 

- - - - 744,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรัง
พร้อมอัดบด 
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพรอ้มอัดบด  เส้นทาง
จากแยกถนนลาดยาง  ถึงดอนกอก  ระยะทาง
ยาว 2,112.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร 
N:15.956245  ถึง 15.965211 
E:103.15445  ถึง 103.645415 

3,696,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า บ้านอี่
เม้ง หมู่ท่ี 4   

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 2 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 จากบ้านนายค าหล้า  ท านา  ถึงสามแยก
บ้านนางสอน  ท านา ระยะทางยาว 84.00 
เมตร กว้าง 0.30 เมตร 
N:15.954651  ถึง 15.958451 
E:103.214552  ถึง 103.214012 
จุดที่ 2 จากสี่แยกบ้านนายทองใบ  ค าเล็ก  ถึง
บ้านนางวรรณี  สิริวัชรเวคิน ระยะทางยาว 
117.00 เมตร กว้าง 0.30 เมตร 
N:15.954214  ถึง 15.954823 
E:103.954451  ถึง 103.944852 

 148,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                   
บ้านอี่เม้ง หมู่ท่ี 4   

1.เพื่อประชาชนมีถนน
ท่ีได้มาตรฐาน ลด
อุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรให้
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
สมศรี  อุ่นทวง  ถึงสามแยกบ้านนางสมภาร  
แสนมาตร ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 
170.00 ม.หนา 0.15 ม. 
N:15.954215  ถึง 15.954335 
E:103.6511245  ถึง 103.541214 

- - 632,4
00 

- - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                   
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้าน
นางจริยา  วงษ์นางาม  ถึงสี่แยกวัดไพรสณฑ์ ผิว
จราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 260.00 ม.หนา 
0.15 ม. 
N:15.521556  ถึง 15.451511 
E:103.645214  ถึง 103.456245 

- - 967,200 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                   
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้าน
นายค าหล้า  ท านา  ถึงสามแยกบ้านนางบุญเลิง  
ค าคูบอล ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 
260.00 ม.หนา 0.15 ม. 
N:15.451521  ถึง 15.564155 
E:103.245864  ถึง 103.544852 

- - - 967,200 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                   
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยก
บ้านนางบุญเลิง  ค าคูบอล  ถึงถึงสี่แยกวัดไพร
สณฑ์ ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 260.00 
ม.หนา 0.15 ม. 
N:15.546215  ถึง 15.415654 
E:103.545265  ถึง 103.554521 

- - - 967,200 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก                   
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง
สมภาร  แสนมาตร  ถึงบ้านนายเชิดชิต  ท าทา 
ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว 174.00 ม.หนา 
0.15 ม. 
N:15.542145  ถึง 15.541158 
E:103.654158  ถึง 103.645654 

- - - - 647,300- ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรัง
พร้อมอัดบด 
บ้านอี่เม้ง หมู่ที่ 
4 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพรอ้มอัดบด  เส้นทาง
จากสามแยกบ้านนางเล็ก  เสมียนรัมย์  ถึง
สะพานคอนเวิสร่องก้อม   ระยะทางยาว 
615.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
N:15.545262  ถึง 15.541545 
E:103.645881  ถึง 103.8414154 

- - - - 861,000- ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองช้าง 
หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ติดตั้งประตูน้ าตามจุดต่างๆ วางท่อขยายรอบ
หมู่บ้าน 
N:15.644585  ถึง 15.851555 
E:103.485548  ถึง 103.645415 

350,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพื่อบริโภค/
อุปโภค
เพียงพอตลอด
ท้ังปี 

1.ครัวเรือนมีน้ าประปา
คุณภาพดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่งเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ช้าง หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน
นายอนันต์  วรรณสิงห์  ถึงสวนนางปุ่น  ไชยราช  
ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 250.00 ม.หนา 
0.15 ม. 
N:15.94454 ถึง 15.547844  
E:103.858484 ถึง 103.885415 

620,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ช้าง หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน
นายสุบรรณ  โสล าภา ไปนานางอ่อน  โสล าภา  
ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 
0.15 ม. 
N:15.454525 ถึง 15.654856  
E:103.641541 ถึง 103.541596 

- - 496,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ช้าง หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้านานาง
อ่อน  โสล าภา  ไป นานายเคน  สอนถนอม ผิว
จราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 
0.15 ม. 
N:15.454115 ถึง 15.454122  
E:103.521452 ถึง 103.524123 

- - 496,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองช้าง  
หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากท่ีนานาง
ทองแดง  อุดมลาภ ถึงท่ีนานางเฮียม  มะรังศรี  
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 
เมตร 
N:15.956212  ถึง 15.584221 
E:103.851251  ถึง 103.851451 

- - - 280,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ช้าง หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย
สังวาล  จันทะสม  ถึงหน้าบ้านนางคูณ  วรรณ
สิงห์  ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 25.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
N:15.952111   ถึง 15.456125  
E:103.652415 ถึง 103.145514 

- - - 35,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

30 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ช้าง  หมู่ท่ี 5   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่อง
ระบายน้ า สองฝั่งทางจากหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองช้าง  ไปบ้านนางจันสี  ลาดี  ผิวจราจร
กว้างข้างละ  1.00 ม. ยาว 400.00 ม.หนา 
0.15 ม.  
N:15.771437 ถึง 15.774845  
E:103.625034 ถึง 103.625515 

- - - - 496,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองฮี  หมู่
ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากข้างสวน
นายพา  ค าภู ถึงทิศใต้หนองฮี ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N:15.751419    ถึง 15.854452 
E:103.617947  ถึง 103.521453 

420,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

32 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝั่งทางจาก
ศาลากลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนายทองดี  อุไชย 
ผิวจราจรกว้างข้างละ  1.00 ม. ยาว 
150.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15754308   ถึง 15.854156 
E:103.611770 ถึง 103.841155 

93,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้า
บ้านนางแสงเดือน  ชมพู  ผิวจราจรกว้าง  
2.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.956212 ถึง 15.845156  
E:103.952514 ถึง 103.952854 

- 155,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองฮี  
ถึงคิบบุต ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 
200.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.751561   ถึง 15.751021  
E:103.618311 ถึง 103.618256 

- - 496,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน
เส้นข้างท่ีนานางจินตนา โสสีสุข  ถงึทิศ
ตะวันตกท่ีนานางถาวร  อาษาธง  ผิวจราจร
กว้าง  4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 
ม.  
N:15.551161 ถึง 15.544844  
E:103.644852 ถึง 103.644852 

- - 496,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

36 ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากข้างท่ีนานาย
ทองดี  อุไชย   ถึงท่ีนานายอ านวย  สอนโย
หา (ป่าไผ่) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
1,500.00 เมตร 
N:15.954451  ถึง 15.954210 

E:103.665211  ถึง 103.665954  

- - - 390,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝั่งทางจาก
ศาลากลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนายเจริญ  เพชร
วิสัย  ผิวจราจรกว้างข้างละ  1.00 ม. ยาว 
200.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.851155 ถึง 15.448855  
E:103.645555 ถึง 103.654821 

- - - 124,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า บ้าน
หนองฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า จากศาลากลางหมู่บ้าน  
ถึงหน้าบ้านนายเจริญ  เพชรวิสัย ยาว 
200.00 เมตร. 
N:15.855123  ถึง 15.152145 
E:103.454548  ถึง 103.921455  

- - - - 491,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ฮี  หมู่ท่ี 6   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้า
บ้านนายพิศ  ชาวงษ์  ไปถนนบ้านเหล่า-
หนองช้าง ผิวจราจรกว้าง  5.00 ม. ยาว 
120.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.954232 ถึง 15.954521  
E:103.621121 ถึง 103.621225 

- - - - 372,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนน คสล. สองข้างทาง จากปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน ถึงหน้าวัดบ้านหนองผึ้ง                 
ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 250.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
N:15.751660 ถึง 15.750011  
E:103.602481 ถึง 103.604304 

155,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

41 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนน คสล. สองข้างทาง จากศาลา
ประชาคม  ถึงบ้านนายบุญเลิศ  ดาวเรือง                 
ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. ยาว 120.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
N:15.75749126 ถึง 15.749545 
E:103.604057 ถึง 103.602839 

148,800 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองผึ้ง 
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

วางท่อประปารอบหมู่บ้าน ท่อขนาด 2 น้ิว 
ยาว 1,800.00 เมตร  
N:15.654458  ถึง 15.562552 
E:103.95456  ถึง 103.952354 

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมีน้ าประปา
คุณภาพดีใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรงั 
บ้านหนองผึ้ง  
หมู่ท่ี 7   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง จากสวน           
นางเรชา  อาษาธง  ถึงโนนโหลโหล ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N:15.98521  ถึง 15.982545 
E:103.562145  ถึง 103.562985 

- 280,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม  ถึง
บ้านนายวัชรพล  ค าวงษ์  ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 180.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
N:15.658146  ถึง 15.658321 
E:103.744665  ถึง 103.744032 

- - 446,400 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

45 ระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน บ้านหนอง
ผึ้ง  หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ระบบธนาคารน้ าใต้ดินจากเส้นหน้าวัด  ถึง
บ้านนายสุวรรณ  ศรศรี  ยาว 100.00 เมตร  
N:15.774665  ถึง 15.774122 

E:103.644228  ถึง 103.643987  

- - 300,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกลด
อุบัติเหตุ และลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพร  พลยาง  
ไปล าเสียวน้อย  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
N:15.746458 ถึง 15.739222 
E:103.605048 ถึง 103.604491 

- - - 372,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 117 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 ก่อสร้างระบบโซ
ล่าเซลล์ ประปา
หมู่บ้าน               
บ้านหนองผึ้ง  
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน  
จุดหนองผึ้ง  พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                 
N:15.774521 ถึง 15.774002 
E:103.645123  ถึง 103.645925 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดท้ังปี 

1.ครัวเรือนมีน้ าประปา
คุณภาพดีใช้เพื่อ
อุปโภค-บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนางทองฝั่น  อุดทา  ถึงบ้านนาย
เล็ก  สุนทอง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
N :15.757995   
E: 103.624571  

103,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกกลางบ้าน  ถึงหน้าบ้านนางราตรี  
วรรณค า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 
N :15.758741 
E: 103.624614  

73,700 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 118 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน  ถึงบ้านนายถาวร  
ทาสิมมา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 105.00 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 
N :15.758767 
E: 103.624549  

- 77,400 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน้าบ้านนางวงศ์ศิริ  เทพรินทร์  ถึงบ้าน
นายนพพร  สังกาลี กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
N :15.758895 
E: 103.623964  

- 44,200 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายอัมพร  สอนโยหา  ถึงทางหลวง
ชนบทสาย 3017  กว้าง 0.25 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ลึก 0.25 เมตร 
N :15.758625 
E: 103.625611  

- 64,500 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 119 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ปรับปรุงร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายพิมพา  ลาดี  ถึงทางหลวง
ชนบทสาย 3017  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ลึก 0.15 เมตร 
N :15.758552 
E: 103.625528  

- - 103,100 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

54 ซ่อมแซมคันคู
หนองโตนพร้อม
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี 8 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ซ่อมแซมคันคูหนองโตนพร้อมลงหินลูกรัง
พร้อมบดอัด จากท่ีนานางสรินญา  สมมิตตะ  
ถึงท่ีนานายหนู  แสนศรี กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร  
N :15.760046 
E: 103.627225 

- - 78,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัตเิหตุ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี  8   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายเรืองฤทธิ์  ชมภู  ถึงท่ีนานางปาน  สังกา
ลี  ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
N:15.757807  
E:103.625287 

- - - - 372,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 120 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
โตน  หมู่ท่ี  8   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางยืน  เทพรินทร์  ถึงบ้านนางสงบ  
เทพรินทร์  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
N:15.761063 
E:103.623405 

- - - - 148,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หัวหนอง  หมู่ท่ี  
9  

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากบ้านนางผาด  ค าแสนเดช  
ถึงถนนลาดยางสาย รอ3034 จุดบ้านนาง
วรินดา  ค าวงษ์  ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร 
ยาว 89.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
N:15.544120 ถึง 15.544954  
E:103.582601 ถึง 103.582001 

331,100 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หัวหนอง  หมู่ท่ี  
9  

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  จากบ้านนางอ่อนสา  นาค าสี  ถึง
สามแยกนานางนวลจันทร์  เทียมวงเดือน  ผิว
จราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
N:15.544652 ถึง 15.544912  
E:103.744625 ถึง 103.744032 

372,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 121 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด เส้น
จากแยกสวนนางเพียร  ราตะกั่ว (แยกทางไป
วัดป่า) ไปสามแยกโรงไก่กลุ่ม ผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร 
N :15.732082   ถึง 15.722962 
E: 103.623561 ถึง 103.6622134  

- 315,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
สามแยกนายอรรถพล  พวงบุบผา  ไปสวน
นางไคล  ทุมลา ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร 
N :15.731142   ถึง 15.724522 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- 315,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

61 ลงหินลูกรัง          
บ้านหัวหนอง   
หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรัง จากท่ีนานายสมัย  ราตะกั่ว  ถึงท่ี
นานางนิรชา  อาษาธง  ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร 
N :15.732141   ถึง 15.725497 
E: 103.621125 ถึง 103.6621564  

- - 166,400 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 122 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด สาย
จากสามแยกบ้านนายจิระ  อินทรกลาง  ไป
ทางทุ่งนาบ้านแข้ ถึงสะพานล าเสียวน้อย  ผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 
เมตร 
N :15.732245  ถึง 15.725352 
E: 103.621621 ถึง 103.6621631  

- - 420,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
สามแยกบ้านนางทองคูณ  เทียมวงเดือน และ
ท่ีนานางนวลจันทร์  เทียมวงเดือน ไปโรงน้ า
กรองคุณครูบานเย็น  นนทะจันทร์ ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N :15.732121   ถึง 15.720125 
E: 103.621110 ถึง 103.6622234  

- - - 420,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
ท่ีนานางฉวี  อินทรกลาง  ถงึฟาร์มวัวนายบัว
พัน  พิมพ์หิน (ดอนหนองผือ) ผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร 
N :15.732954   ถึง 15.725846 
E: 103.621132 ถึง 103.6621097  

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 123 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด สาย
จากท่ีนาบ้านนายสมัย  เทียมวงเดือน  ถึงท่ี
นาบ้านนายกิณภัทร  ค าทองเท่ียง  ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N :15.732182   ถึง 15.725462 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
บ้านนายเทียน  เพียรชนะ  ถึงท่ีนาหนองผือ 
สวนนางดวงกมล ค าทองเท่ียง  ผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร 
N :15.732182   ถึง 15.725462 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- - - - 140,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

67 ขยายสายเมน
พร้อมโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างบ้าน
เหล่า หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย  

ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 13 จุด 
  

100,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ท่ี  10   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน
นางส าเนียง  เพชรวิสัย  ถึงบ้านนายสุพล  
พลสว่าง  ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 
196.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.752966 ถึง 15.754380  
E:103.609897 ถึง 103.609850 

486,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 124 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ท่ี 10 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ข้างทาง จากหน้าบ้านนายสาย  อาษาธง  ถึง
บ้านนางด้วง  ตรีวุธ  ยาวข้างละ  91.00 
เมตร   
N :15.752381   ถึง 15.753156 
E: 103.608536 ถึง 103.608835  

- 223,400 - - - ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ท่ี  10   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา
นางหนูแดง  โคตะมะ ไปถนนลาดยางสาย
หนองผึ้ง-หนองสระพัง  ผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ยาว 160.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.749959 ถึง 15.746496 
E:103.607950 ถึง 103.607999 

- 396,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ท่ี  10   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา
นางเพียร  ค าทองเท่ียง  ถึงถนนลาดยางสาย
หนองผึ้ง – หนองสระพงั  ผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม.  
N:15.748614 ถึง 15.749557  
E:103.605804 ถึง 103.605895 

- - 272,800 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 125 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
หมู่ท่ี 10 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  จากบ้านนางเกสร  
เดชา  ถึงบ้านนายเซ็ง  เทียมวงเดือน  ยาว
125.00 เมตร   
N :15.751981   ถึง 15.751705 
E: 103.606638 ถึง 103.607865  

- - - 306,900 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

73 ลงหินลูกรังพร้อม
อัดบดถนน บ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมอัดบดถนนเส้นทางจากบ้าน
นายเหรียญ อึ้งน้อย – สี่แยกท่ีนานาย
สมหมาย สิงห์สุขระยะทางยาว 700 เมตร 
กว้าง 8.00 เมตร 
N:15.718058 ถึง 15.718359 
E:103.640681 ถึง 103.633866 

291,200 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete บ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  จาก
บ้านนางจอมศรี ค าไชย ถึงบ้านนางบุญเย็น  
จันทะบุตร  ระยะทางยาว 218.00 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.718058 ถึง 15.718108 
E:103.640681 ถึง 103.640752 

500,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
สระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  จากบ้านนางแพง             
สุนนท์นาม ถึง สามแยกท่ีนายค าพันธ์ ค าดี 
ระยะทางยาว 168.00 เมตร กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 
N:15.720631 ถึง 15.720299 
E:103.6411038 ถึง 103642664  

- 123,700 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

76 ลงหินลูกรังพร้อม
อัดบดถนน บ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมอัดบดถนนเส้นทาง จากท่ี
นานายสายันต์ ตรีก้อนถึง นานางบุญมี ตรี
ก้อน ระยะทางยาว 1,300.00 เมตรกว้าง 
5.00 เมตร 
N:15.723941     ถึง 15.7412800 
E:103.6346812 ถึง 103.634550 

- 338,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินบ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินรอบหมู่บ้านบ้าน
หนองสระพังโดยใช้น้ าจากหนองแวงใหญ ่
N:15.718058   
E:103.640681   

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพื่อบริโภค/
อุปโภค
เพียงพอตลอด
ท้ังปี 

1.ครัวเรือนมีน้ าประปา
คุณภาพดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่งเพียงพอ 
 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete บ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  ลาด
ยางผิวจราจรแอสฟัลติก จากบ้านนายสุนทร  
สุตะนนท์  ถึงบ้านนายสุพจน์  สุนนท์นาม  
ระยะทาง  218.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.7204541 ถึง15.2702774 
E:103.6420486 ถึง 103.64274029 

- - - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

79 ขยายสายเมน
พร้อมโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง บ้าน
หนองสระพัง 
หมู่ท่ี 11 

1.เพื่อถนนมาแสง
สว่างในยามค่ าคืน 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายสายเมนพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
หนองสระพัง ถงึบ้านนายไมล์  พิมพ์สิงห์   
  

- - - - 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ
หมู่ท่ี 12 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบฝาปิด  จากสี่แยกมุมวัด  ถึงแยกบ้าน
นายประยูร  ไชยป่ายาง  ยาว 425.00 เมตร  
กว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  
N :15.728782 
E: 103.640351  

417,300 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ
หมู่ท่ี 12 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยก
นายเชย  ทองเกตุ  ถึงทางเชื่อมบ้านป่าม่วง 
ผิวจราจรกว้าง  4.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หนา 0.15 ม.  
N:15.729438  
E:103.642445 

372,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

82 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง 
จากแยกบ้านนางดวงจันทร์  โยธาจันทร์  ถึงสี่
แยกบ้านนางพรรณผกา  ชารีผัด   ผิวจราจร
กว้างข้างละ  1.00 ม. ยาว 96.00 ม.หนา 
0.15 ม.  
N:15.731320 
E:103.642385 

- - 119,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างฝาปิดร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ
หมู่ท่ี 2,12 

1.เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุท่ีจะเกิด
ข้ึนกับผู้สัญจร 
 

ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 23  แผ่น  จากหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ  ถึงโรงเรียนบ้าน
เหนือ ยาว 125.00 เมตร  กว้าง 1.20 
เมตร    
N :15.731805    ถึง 15.733923 
E: 103.638192  ถึง 103.638669  

- - - 368,200 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดการเกิดอุบัติเหตุลง กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง 
จากสี่แยกบ้านนายประสาร  โคตุราช  ถงึสี่
แยกบ้านนางถนอม  ยะสาธะโร   ผิวจราจร
กว้างข้างละ  1.00 ม. ยาว 365.00 ม.หนา 
0.15 ม.  
N:15.729731  
E:103.640400 

- - - - 452,600 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

85 ลงหินลูกรัง               
บ้านดอนกอย  
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังรอบคันคูหนองสรวง ผิวจราจร
ยาว 420.00 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร 
N:15.755890  ถึง 15.7561135 
E:103.647974 ถึง 103.647867 

109,200 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอน
กอย  หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบฝาปิด  จากหน้าวัดสรวงสวรรค์  ตาม
ถนนด้านทิศใต้  ถึงถนนทางหลวงชนบทหว้า
งาม-หนองทุ่ม  ผิวจราจรยาว 250.00 เมตร  
กว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  
N :15.756138   ถึง 15.756977 
E: 103.646180 ถึง 103.645520  

- - 245,500 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 ลงหินลูกรัง               
บ้านดอนกอย  
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ลงหินลูกรัง  จากถนนทางหลวงชนบทหว้า
งาม-หนองทุ่ม  ตรงแยกท่ีนานายสงวน  คู่
กระสังข์  ถงึวัดป่าชัยมงคล  ผิวจราจรยาว 
1,200.00 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร 
N:15.758350  ถึง 15.765212 
E:103.646211 ถึง 103.651488 

- - 250,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
เดินทางท่ี
สะดวก 

.ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอน
กอย  หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบฝาปิด  จากหน้าวัดสรวงสวรรค์  ถึงบ้าน
นายบุญส่ง  พลาหาญ  ผิวจราจรยาว 
250.00 เมตร  กว้าง 0.40 เมตร  ลึก 
0.30 เมตร  
N :15.756113   ถึง 15.756977 
E: 103.646180 ถึง 103.645520  

- - - 245,500 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

89 ระบบธนาคารน้ า
ใต้ดิน บ้านดอน
กอย  หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
 

ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
  
N :15.183663   ถึง 15.718645 
E: 103.644125 ถึง 103.642463  

- - - 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ 

ท าให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกลดอุบัติเหตุ และ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างระบบโซ
ล่าเซลล์ ประปา
หมู่บ้าน               
บ้านดอนกอย  
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์  ประปาหมู่บ้าน 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด                 
N :15.624863 
E: 103.645941 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพื่อบริโภค/
อุปโภค
เพียงพอตลอด
ท้ังปี 

1.ครัวเรือนมีน้ าประปา
คุณภาพดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่งเพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete                  
บ้านดอนกอย 
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  จาก
บ้านนางบังอร  สุนนท์นาม  ถึงบ้านนายผัน  
วรรณค า ระยะทางยาว 200.00 เมตร  
กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.766077 ถึง 15.756424 
E:103.646235 ถึง 103.644336 

- - - - 420,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

92 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete                  
บ้านดอนกอย 
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  จาก
โรงสชีุมชน ถึงบ้านนายพรมมา  พิมพ์ศรี  
ระยะทางยาว 200.00 เมตร  กว้าง 6.00 
เมตร 
N:15.7953097 ถึง 15.755305 
E:103.614471 ถึง 103.644296 

- - - - 420,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

93 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าม่วง 
หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยก
บ้านนายฉลวย  ชารีผาบ  ไปทางทิศเหนือ  
ไปโรงสแียกบ้านนางถนอม  ยะสาธะโร  ผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
N:15.748534 ถึง 15.748123  
E:103.605102 ถึง 103.605253 

369,800 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าม่วง 
หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยก
บ้านนางถนอม  ยะสาธะโร  ไปวัดอัมพวันป่า
ม่วง  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
160.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
N:15.748614 ถึง 15.749557  
E:103.605804 ถึง 103.605895 

396,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านป่าม่วง 
หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้าง/ ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน 
E:103.640681   

- 300,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพดีใช้
เพื่ออุปโภค-บริโภคได้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าม่วง 
หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนาง
ทองจันทร์  คู่กระสังข์  ไปหนองแวง ผิว
จราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 160.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
N:15.748614 ถึง 15.749557  
E:103.605804 ถึง 103.605895 

- - 396,800 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านป่า
ม่วง  หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
บ้านนางเภา  วรรณค า  ไปถนนสายบ้าน
เหนือ-สิงห์โคก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร 
N :15.732182   ถึง 15.725462 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- - 350,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

98 ลงหินลูกรังพร้อม
อัดบดถนน บ้าน
ป่าม่วง  หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมอัดบดถนนเส้นทาง จากท่ี
นายฉวี  บุญเลิศ  ถึงถนนลาดยางสายบ้าน
หนองแวง-สิงห์โคก ระยะทางยาว 530.00 
เมตร  กว้าง 4.00 เมตร 
N:15.723941ถึง 15.7412800 
E:103.6346812 ถึง 103.634550 

- - - 110,200 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนดิน
ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัด บ้านป่า
ม่วง  หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรงัพร้อมบดอัด จาก
ท่ีนางทองจันทร์  คู่กระสังข ์ ถึงนานางสลิด  
เหล่าบ้านเหนือ  ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300.00 เมตร 
N :15.732182   ถึง 15.725462 
E: 103.621751 ถึง 103.6621034  

- - - 420,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 ลงหินลูกรังพร้อม
อัดบดถนน บ้าน
ป่าม่วง  หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ลงหินลูกรังพร้อมอัดบดถนนเส้นทาง จากท่ี
นางเภา  วรรณค า  ถึงท่ีนานางสมใจ  ค าหลง
ระยะทางยาว 500.00 เมตร  กว้าง 4.00 
เมตร 
N:15.723121     ถึง 15.741254 
E:103.634523   ถึง 103.634512 

- - - - 104,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

.ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
ดอกไม้ 
หมู่ท่ี 15 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัด
เทพนิมิตาราม  ถึงคลองน้ าร่องช้าง (ร่องก้อม)
ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ยาว 170.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ข้างทางข้างละ 0.30 
เมตร  
N:15.748614 ถึง 15.749557  
E:103.605804 ถึง 103.605895 

- 421,600 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
ดอกไม้ 
หมู่ท่ี 15 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางส ารวย  ไชยกรุง  ไปบ้านนายไสว  พรม
ธิดา  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง
ข้างทางข้างละ 0.30 เมตร  
N:15.748121 ถึง 15.749213 
E:103.608591 ถึง 103.608921 

- 396,800 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
เดินทางท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
บ้านเหล่าดอกไม้
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้มีสถานท่ีร่วม
ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
ถ่ายทอดความรู้ของ
ประชาชนและ
กิจกรรมส่วนร่วมอื่นๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์  
N:15.769246 
E:103.645163 

- - - - 100,000 ศาลา
ประชาคมได้
มาตรฐาน 1 

แห่ง 

มีสถานท่ีไว้ท ากิจกรรม
ส่วนร่วม ใช้ประชุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ถ่ายทอดความรู้ของ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

23 
โครงการ 

22 
โครงการ 

22 
โครงการ 

16 
โครงการ 

20 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  ท่ี 3 พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม 
2.7  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านสิงห์ไคล  หมู่ท่ี 
3 

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา จุดหนองแคน   
กว้าง 15.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร 
N:15.747955  
E:103.649348  

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

.ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านหนองฮี  หมู่ท่ี 
6 

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา จุดคิบบุต   
N:15.749251  
E:103.618140  

- 200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

.ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างลานกีฬา 
บ้านเหล่า  หมู่ท่ี 
10 

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา จุดหนองเครือซูด  
N:15.748015  
E:103.609103  

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

.ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน          
บ้านเหล่าดอกไม้  
หมู่ท่ี 15   

1.เพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

ปรับปรุงลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน  
กว้าง 25.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร 
N : 15.769403       
E: 103.645223 

- - - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

.ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

 

กองช่าง 

                                   รวมโครงการ 
 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

0 
โครงการ 

0 
โครงการ 

3 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน  และสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศกึษา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน 

3.1 แผนงาน การศกึษา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน
บ้านหนองช้าง 
หมู่ท่ี 5  

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในระดับ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน ตรวจเช็คสายฮอล 5 จุด ดังน้ี 
จุดท่ี 1 ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน 
จุดท่ี 2 บ้านนางทองดี  วงษ์อามาตย์ 
จุดท่ี 3 บ้านนางอารีย์  สอนโยหา 
จุดท่ี 4 บ้านนายอ านวย  ลายโถ 
จุดท่ี 5 บ้านนายอ่อนสา  ภาษี 

- 10,000 - - - ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจต่อ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ัวถึงและทัน
เหตุการณ์ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน
บ้านอี่เม้ง หมู่ท่ี 4  

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในระดับ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน ตรวจเช็คสายฮอล 5 จุด ดังน้ี 
จุดท่ี 1 หน้าบ้านนายสมศรี  อุ่นพวง 
จุดท่ี 2 หน้าบ้านนางบุญเลิง  อุ่นพวง 
จุดท่ี 3 หน้าบ้านนายเสือ  พิมพ์บอล 
จุดท่ี 4 หน้าบ้านนางสมภาร  แสน
มาตร 
 

- 10,000 - - - ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจต่อ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ัวถึงและทัน
เหตุการณ์ 

กองช่าง 

รวมโครงการ - 
โครงการ 

2 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 สร้างเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด บ้านเหนือ 
หมู่ที่ 12 

เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ตามสี่แยก ดังน้ี 
จุดที่ 1 แยกทางไป อบต.สิงห์โคก 
N : 15.731139 
E : 103.644241 
จุดที่ 2 แยกหน้าบ้านนายประสาร  โคตุราช 
N : 15.729721 
E : 103.640355 
จุดที่ 3 แยก ศพด.บ้านเหนือ 
N : 15.731751 
E : 103.638233 
จุดที่ 4 แยกบ้านนางล าเจียก โยธาจันทร์ 
N : 15.730782 
E : 103.638775 
จุดที่ 5 แยกสนามกีฬากลาง 
N : 15.732060 
E : 103.644327 

- - - - 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในมาตรการ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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4.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีน ามาจากโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   อ าเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 
1 

 
727,000 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2,884,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
476,000 

 
2 

 
3,611,000 

   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 39,183,600 2 15,443,000 3 11,600,000 3 11,958,600 1 60,000,000 23 78,661,200 
   1.3 แผนงานการเกษตร 23 12,035,500 0 0 1 500,000 0 0 1 0 25 72,535,500 

รวม 38 51,946,100 2 15,443,000 5 14,984,000 3 11,958,600 2 60,476,000 50 154,807,700 
2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ และสร้างความเข้มแขง้ของ
ครอบครัวและสังคม 
2.1 แผนงานงบกลาง  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

2.2 แผนงานการสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.6 แผนงานเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3  ด้านการศกึษา ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

   3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

   4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   1 5,992,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,992,000 

   4.3 แผนงาน สาธารณสุข   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   4.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 5,992,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,992,000 

5  ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

   5.2 แผนงาน สาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
6.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
0 

6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.02/2 39 57,938,100 2 15,443,000 5 14,984,000 3 11,958,600 2 60,476,000 50 154,807,700 
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6.รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
………………………………………….. 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ที ่  
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ   
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลพร้อมลู่
วิ่ง   

1.เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ และห่างไกล
จากยาเสพติด 

ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง สนามกีฬา
กลาง  หมู่ท่ี 12 กว้าง 93.00 เมตร  ยาว 
177.39 เมตร 
N : 15.731514     E: 103.644905 

- - 2,884,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

มีสนามฟุตบอล
และลู่ว่ิงที่ได้
มาตรฐานส าหรับ
การออกก าลังกาย
ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต.หนอง
แวง 

- อบต.หนอง
แวง 
 

2. พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนอง
ผึ้ง หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองแวง 

1.เพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยวและ
ออกก าลังกาย เป็นศูนย์รวมของ
ประชาชน ยุวชน เยาวชน 
ผู้สูงอายุ  
2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มยุวชน 
เยาวชน และประชาชน ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันจะ
น าไปสูก่ารมีสขุภาพที่ด ี

ก่อสร้างทางเดิน คสล. กว้าง 3.00 เมตร  
ความยาว 570.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  1,710.00  ตาราง
เมตร   
N : 15.751588     E: 103.602947 

727,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน 

1.ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

 

- อบต.หนอง
แวง 
 

รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

- 
โครงการ 

1 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

   

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เสริมผิว Asphaltic  
Concrete ถนนสาย
บ้านหนองโตนไป
บ้านเก่าน้อย 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

เสริมผิว Asphaltic  Concrete  
ช่วงท่ี 1 กว้าง  6.00  เมตร   ยาว 430.00  เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง  5.00  เมตร   ยาว 2,220.00  เมตร  
ความยาวรวม 2,650.00 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 13,680.00 ตารางเมตร 
N : 15.760742     ถึง  15.773115 
E: 103.625176   ถึง  103.625354 

4,839,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.ร้อยเอ็ด 
- จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กรมทางหลวง
ชนบท 

2 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลาดยาง Asphaltic  
Concrete สายบ้าน
หนองสระพัง หมู่ 
11 ถึง บ้านโพนงอย 
ต.เกษตรวิสยั 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic  Concrete 
สายบ้านหนองสระพัง หมู่ท่ี 11 ถึงบ้านโพนงอย  ต.
เกษตรวิสยั อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด ผิวถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00  เมตร ยาว  6,400  เมตร  (ยาวปีละ 
3,200.00  เมตร  พื้นท่ีถนน  19,200.00 ตาราง
เมตร) 
N  15.718071  ถึง 15.720479 
E  103.640732 ถึง 103.643463 

- 9,884,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.ร้อยเอ็ด 
- จังหวัดร้อยเอ็ด 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านเหนือ หมู่ 
12 ถึง บ้านสิงห์
โคก หมู่ 1 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านเหนือ 
หมู่ 12 ถึง บ้านสิงห์โคก หมู่ 1 ต.สิงห์โคก  ขนาด
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง ยาว 960.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร 
 

- - 3,200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.ร้อยเอ็ด 
- จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กรมทางหลวง
ชนบท 

 

แบบ ผ. 02/1 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เสริมผิว Asphaltic  
Concrete สาย
บ้านเหนือไปบ้าน
หนองฮี              

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

เสริมผิว Asphaltic  Concrete สายบ้านเหนือไป
บ้านหนองฮี  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 2,855.00 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 14,275.00 ตาราง
เมตร 
N : 15.732880   ถึง   15.750757 
E: 103.635746   ถึง   103.621718            

- - - 5,057,700 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.ร้อยเอ็ด 
- จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กรมทางหลวง
ชนบท 

5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านหนอง
ช้าง หมู่ 5 ไปบ้าน
เหล่า หมู่ 10   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 2,290.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11,450.00 ตารางเมตร 
N : 15.772365 ถึง 15.754575 
E:103.621122  ถึง 103609935 

6,880,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

การคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.ร้อยเอ็ด 
- จังหวัดร้อยเอ็ด 

- กรมทางหลวง
ชนบท 

6 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete คันคู
หนองแวงใหญ่  

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนผิวลาดยาง Asphaltic  Concrete 
ถนนคันคูรอบหนองแวงใหญ่  ผิวจราจร Asphaltic  
Concrete  กว้าง 6.00  เมตร   ยาว 1,500.00  
เมตร  พื้นท่ีถนน  9,000.00 ตารางเมตร 
N : 15.720280 
E : 103.643489  

- 5,559,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การเดินทางท่ี
สะดวก และ
นันทนาการ 

1.ประชาชนเดนิทาง
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ
2.ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนคันคู
อ่างเก็บน้ าหนอง
แวงใหญ่ หมู่ที่ 
1 

1.เพ่ือให้
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคันคูอ่าง
เก็บน้ าหนองแวงใหญ่  หมู่ท่ี 1  ผิวถนน กว้าง 
5.00  เมตร   ยาว 1,800.00  เมตร  ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรพื้นท่ีถนน  9,000.00 
ตารางเมตร 
N : 15.721333  ถึง 15.720477 
E:103.643480  ถึง 103.643463 

- - - 5,580,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ที่สะดวก 

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านอี
เม้งไปบ้านโคก
มอญ   

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นท่ีผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 465.00 เมตร 
หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,325.00 ตารางเมตร 
N:15.770452  ถึง 15.774292 
E:103.667514 ถึง 103.668156 

1,407,700 
  

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

การคมนาคมของ
ประชาชนสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

9 ระบบทางระบาย
น้ า  พร้อมถนน
ผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนอง
ผึ้ง  หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ระบบทางระบายน้ า  พร้อมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณขา้งด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของวัด
สว่างโพธ์ิศรี วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร  ยาวรวม 75.00  
เมตร  พร้อมอาคารบ่อพักน้ า  คสล. 6 จุด พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางขา้งละ  0.30 เมตร 
N : 15.750846        ถึง   15.751667 
E: 103.604234       ถึง   103.604837 

618,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
และ
สภาพแวดล้อม
ชุมชนดีข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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v1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete บ้าน
หัวหนอง หมู่ 9 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

ก่อสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic  
Concrete สายจากท่ีนานางสุธินันท์  แก้วสุวรรณ 
ถึงสะพานมิยาซาว่า ผิวถนนลาดยาง กว้าง 6.00  
เมตร ยาว  2,000.00  เมตร   
N : 15.760742     ถึง  15.773115 
E: 103.625176   ถึง  103.625354 

- - 4,200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

11 เสริมผิวทางลาด
ยาง Asphaltic  
Concrete  บ้าน
เหนือ หมู่ที่ 12 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

เสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic  Concrete  
จากสายบ้านนายประสาท  ค าหารพล  ถึง
บ้านนายค าตัน สีระวัตร กว้าง 5.00  ม. 
ยาว 272.00 ม. 
N:15.729731  
E:103.640400 

- - - - 476,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete                  
บ้านดอนกอย 
หมู่ท่ี 13 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  จากโรงสี
ชุมชน ถึงสีแ่ยกบ้านสิงห์ไคล ระยะทางยาว 
629.00 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.7953097 ถึง 15.755305 
E:103.614471 ถึง 103.644296 

- - - 1,320,900 - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนผิว
ทางลาดยาง 
Asphaltic  
Concrete                  
บ้านป่าม่วง 
หมู่ท่ี 14 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวถนน Asphaltic  Concrete  จากถนน
เส้นบ้านหนองสระพัง-บ้านเหนือ  ถึง โรงเรียน
บ้านหัวหนองแวง  ระยะทางยาว 2,000.00 
เมตร  กว้าง 6.00 เมตร 
N:15.718058 ถึง 15.718108 
E:103.640681 ถึง 103.640752 

- - 4,200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

14 ก่อสร้างระบบ
ประปาแบบป๊อก
แท็งค์ขนาดกลาง
ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย  หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาด
กลางในบัญชีนวัตกรรมไทย ของส านัก
งบประมาณ POG ระบบขนาดกลาง size M 
รองรับ  51 – 120  ครัวเรือน  ก าลงัการผลิต 
7.00 ลบ.ม./ชม. 
N : 15.750514    
E: 103.604007     

3,299,400 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านหัว
หนองแวง หมู่ท่ี 
1 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่  มีปริมาณหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.  
ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.   
ถังน้ าใส ขนาด 100 ลบ.ม. 
N : 15.718521  E: 103.646346 

3,744,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาด
กลาง บ้านหนอง
โตน หมู่ท่ี 8 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
กลาง  มีปริมาณหอถังสูง ขนาด 15 ลบ.ม.  
ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.  ถัง
น้ าใส ขนาด 25 ลบ.ม. 
N : 15.758758  E: 103.626642   

2,456,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านเหล่า  
หมู่ท่ี 10 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด
ใหญ่  มีปริมาณหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.  
ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.   
ถังน้ าใส ขนาด 100 ลบ.ม. 
N : 15.747880  E: 103.608946 

3,744,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองช้างไปบ้าน
หัวหนอง 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,825.00 ตารางเมตร 
N:15.772431 ถึง 15.772597 
E:103.619017 ถึง 103.615577 

1,105,600 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
- กรมทาง
หลวงชนบท 

 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
หนองอี่เม้งไป
บ้านสิงห์โคก 

1.เพื่อประชาชนมี
ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
2.เพื่อเกษตรกรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
ให้ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 
 

พื้นท่ีผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
11,800.00 ตารางเมตร 
N:15.756357 ถึง 15.663672 
E:103.734665 ถึง 103.663523 

7,121,900 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการเดินทาง
ท่ีสะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และลดอุบัติเหตุ 

- อบต.หนอง
แวง 
- อบจ.
ร้อยเอ็ด 
- จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

20 จัดซื้อเครื่องผลิต
น้ าประปาท่ีมีถาด
เติมอากาศแบบ
น้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อน
สารกรอง
อัตโนมัติ บ้าน
สิงห์ไคล หมู่ท่ี 3  

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อเครื่องผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศ
แบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง บ้านสิงห์ไคล หมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
N:15. 745771    E:103.649896 

890,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

21 จัดซื้อเครื่องผลิต
น้ าประปาท่ีมีถาด
เติมอากาศแบบ
น้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อน
สารกรอง
อัตโนมัติ บ้าน
หนองผึ้ง หมู่ท่ี 7  

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อเครื่องผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศ
แบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง บ้านหนองผึ้ง หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองแวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
N:15. 750616    E:103.604062 

890,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 
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 1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 จัดซื้อเครื่องผลิต
น้ าประปาท่ีมีถาด
เติมอากาศแบบ
น้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อน
สารกรอง
อัตโนมัติ บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 9  

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อเครื่องผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศ
แบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง บ้านหัวหนอง หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองแวง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
N:15. 759049    E:103.608356 

890,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

23 จัดซื้อเครื่องผลิต
น้ าประปาท่ีมีถาด
เติมอากาศแบบ
น้ าหมุนวนและ
ระบบล้างย้อน
สารกรอง
อัตโนมัติ บ้าน
เหนือ หมู่ท่ี 12  

1.เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
บริโภคและอุปโภค
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 
 

จัดซื้อเครื่องผลิตน้ าประปาท่ีมีถาดเติมอากาศ
แบบน้ าหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง
อัตโนมัติ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง 
และถังเก็บน้ า 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านเหนือ 
หมู่ท่ี 12 จุดสนามกีฬากลาง 
N:15. 731775    E:103.644443 

1,298,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ครัวเรือนมี
น้ าประปาคุณภาพ
ดีใช้เพื่ออุปโภค-
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

14 
โครงการ 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

1 
โครงการ 

   

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลอง
ปรับปรุงคันคูคลอง
ล าเสียวน้อย บ้าน
หัวหนองแวง หมู่ท่ี 
1  จุดสะพานวัง
แสง – ฝาย มข. 
หนองบักโข่ 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิม
ให้มีความลึกเพิ่มขึน้เพื่อ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้มีคันคูคลองใช้
สัญจรไปมา ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  9.00 
เมตร ปากกว้าง 16.00 เมตร ยาว  
1,000.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร มี
ปริมาตรดินขุด 9,000.00  
ลูกบาศก์เมตร  ลูกรังคันคลอง กว้างขา้ง
ละ 5.00 เมตร. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
N :  15.700881    
E : 103.630789 
 

499,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพื่อบริโภค/
อุปโภค
เพียงพอตลอด
ท้ังปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่ออุปโภค-บรโิภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งป ี 
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนอง
ผักแว่น                  
บ้านเหนือ               
หมู่ที่ 2,12 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ า 
2.เพื่อให้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและ 

 

มีปริมาณงาน  ขุดลอกอา่งเก็บน้ า กว้าง  
50.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร ลึก  
2.50 เมตร  ปริมาตรความจุ  
14,375.00 ลูกบาศก์เมตร  
N :  15.700711    
E : 103.624519   

491,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้เพื่อบริโภค/
อุปโภค
เพียงพอตลอด
ท้ังปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่ออุปโภค-บรโิภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งป ี 
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วงฤดู
แล้ง  

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลอง
ปรับปรุงคันคูคลอง
ล าเสียวน้อย บ้าน
เหนือ  หมู่ท่ี 2 จุด
สะพานหนองสา – 
ฝาย มข.โพนข่อย 
หมู่ท่ี 12 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิม
ให้มีความลึกเพิ่มขึน้เพื่อ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบัประโยชน์มาก
ขึ้น 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  9.00 
เมตร ปากกว้าง 16.00 เมตร ยาว  
1,000.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร มี
ปริมาตรดินขุด 9,000.00 ลูกบาศก์
เมตร  ลูกรังคันคลอง กว้างขา้งละ 5.00 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
N :15.731233   E : 103.615495 

499,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่ออุปโภค-บรโิภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งป ี 
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ าฮ่อง
แฮ่ บ้านเหนือ  
หมู่ท่ี 2 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  8.00 เมตร 
ปากกว้าง 17.00 เมตร ยาว  900.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 6,480.00 
ลูกบาศก์เมตร   เสริมดินลูกรังคันคลอง
พร้อมปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ปริมาตรลกูรังไม่น้อย
กว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร    
N :15.738883   E : 103.626008  

491,100 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง  

กองช่าง 

5 ขุดลอกหนอง
แคน บ้าน
สิงห์ไคล  หมู่
ท่ี 3 
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

ขุดลอกหนองแคน มีปริมาณงาน  กว้าง  
50.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย  2.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 
14,375.00 ลูกบาศก์เมตร    
N : 15.747731 
E : 103.649675 

499,800 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

6 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ าฮ่อง
แฮ่ บ้านสิงห์
ไคล  หมู่ท่ี 3 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  8.00 เมตร 
ปากกว้าง 17.00 เมตร ยาว  900.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 6,480.00 
ลูกบาศก์เมตร   เสริมดินลูกรังคันคลอง
พร้อมปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ปริมาตรลกูรังไม่น้อย
กว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร    
N :15.75334    E :103.637617  

491,100 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง  

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 152 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ขุดลอก
ปรับปรุงคัน
คูคลองส่งน้ า
ร่องก้อม 
บ้านอี่เม้ง  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ า 
2.เพื่อให้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรและ 
3.เพื่อให้มีน้ าเพียงพอใน
การเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  4.00 เมตร  
ปากกว้าง 12.00 เมตร  ยาว  4,200.00 
เมตร  มีปริมาตรดินขดุ 16,400.00 
ลูกบาศก์เมตร   ลกูรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ลูกบาศก์เมตร    
N : 15.76582    ถึง  15.77124 
E: 103.625245 ถึง  103.625325 

1,404,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนอง
ช้าง  บ้าน
หนองช้าง  
หมู่ท่ี 5 
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  กว้าง  50.00 เมตร  ยาว  
115.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 14,375.00 ลกูบาศก์เมตร    
N : 15.773210 
E : 103.622360 

496,800 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

9 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ า
ร่องช้าง  บ้าน
หนองช้าง  
หมู่ท่ี 5 

1เพือ่.เพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ า 
2.เพื่อให้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและ 
3.เพื่อให้มีน้ าเพียงพอใน
การเลี้ยงสัตว์ในฤดแูล้ง 

ปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 เมตร  
ปากกว้าง 12.00 เมตร  ยาว  1,300.00 
เมตร  มีปริมาตรดินขดุ 8,450.00 
ลูกบาศก์เมตร   ลกูรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 4.00 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ลูกบาศก์เมตร    
N : 15.760742     ถึง  15.773115 
E: 103.625176   ถึง  103.625354 

494,300 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 

- 153 - 

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ า
ร่องหว้า  
บ้านหนอง
ช้าง  หมู่ท่ี 5 
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร  
ปากกว้าง 12.00 เมตร  ยาว  1,100.00 
เมตร  มีปริมาตรดินขดุ 6,600.00 
ลูกบาศก์เมตร   ลกูรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 4.00 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร   
N :  15.767944  
 E :  103.624702 

489,200 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

11 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ า
ร่องพานมูล  
บ้านหนอง
ช้าง  หมู่ท่ี 5 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

ปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 เมตร  
ปากกว้าง 12.00 เมตร  ยาว  1,300.00 
เมตร  มีปริมาตรดินขดุ 8,450.00 
ลูกบาศก์เมตร   ลกูรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 4.00 เมตร  หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,040.00 ลูกบาศก์เมตร    
 N :15.77346       
E :103.632180 

496,100 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

12 โครงการขุด
ลอกหนองคู
มน บ้าน
หนองฮี หมู่ที่ 
6 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ า 
2.เพื่อให้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรและ 
3.เพื่อให้น้ าเพียงพอใน
การเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 

มีปริมาณงาน  กว้าง  50.00 เมตร  ยาว  
145.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 14,500.00 ลกูบาศก์เมตร   

495,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ า
ห้วยทับร่อง 
บ้านหนองผึ้ง 
หมู่ท่ี 7 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 เมตร
ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว  1,170.00 
เมตรมีปริมาตรดินขุด 7,605.00 ลูกบาศก์
เมตร  ลูกรังคันคลองพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง
ข้างละ 5.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,170.00 
ลูกบาศก์เมตร   
 N :  15.716089    
E : 103.598551 

493,400 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

14 โครงการขุด
อ่างเก็บน้ า 
(แก้มลิง) โนน
โหลโหล 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กักเก็บน้ า 
2.เพื่อให้มีน้ าอุปโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรและ 
3.เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ในการเลี้ยงสัตว์ในฤดู
แล้ง 

ขุดอ่างเก็บน้ า (แก้มลิง) โนนโหลโหล พื้นท่ี
สาธารณะ 300 ไร ่
N : 15.773254 
E : 103.622352 

- - - - 60,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง 

อบจ.
ร้อยเอ็ด 

 

15 ขุดลอกคลองปรับ       
ปรุงคันคูคลองล า  
เสียวน้อย                          
บ้านหนองผึ้ง                  
หมู่ท่ี 7 ฝาย มข.                
หมู่ท่ี 10  
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  9.00 เมตร
ปากกว้าง 16.00 เมตรยาว  1,000.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร มีปริมาตรดินขุด 
9,000.00 ลูกบาศก์เมตร  ลูกรังคันคลอง 
กว้างข้างละ 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 
N :  15.773504                                    
E : 103.607360 

499,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขุด
ลอกหนอง
โตน หมู่ที่ 8 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

ขุดลอกหนองโตน 
N : 15.77541 
E : 103.62541 

500,000- - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

17 ขุดลอกล า
ร่องโดน  
บ้านหนอง
โตน หมู่ที่ 8 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  4.00 เมตร 
ปากกว้าง 10.00 เมตร ยาว  1,300.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 5,200.00 
ลูกบาศก์เมตร  ลูกรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
N :  15.754608    
E :  103.634069 

489,600 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทัง้ปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

18 ขุดลอก
ปรับปรุงคัน
คูคลองส่งน้ า
ห้วยทับร่อง 
บ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 
9 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 เมตร 
ปากกว้าง 12.00เมตร ยาว  1,170.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 7,605.00 
ลูกบาศก์เมตร  ลูกรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,170.00 ลูกบาศก์เมตร 
 

494,300 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 



                                                               
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ขุดลอกคลอง
ปรับปรุงคันคู
คลองล าเสียว
น้อย บ้านหัว
หนอง หมู่ท่ี 
9 จุดมิยาซา
ว่า ม.7 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  9.00 เมตร
ปากกว้าง 16.00 เมตร ยาว  1,000.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 9,000.00 
ลูกบาศก์เมตร ลูกรังคันคลอง กว้างข้างละ 
5.00 เมตรหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
N :  15.741421    
E : 103.597755 

499,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและ
ช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

20 ขุดลอกหนอง
สะแบง  บ้าน
เหล่า  หมู่ท่ี 
10 
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

ขุดลอกหนองปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 
14,800  ลูกบาศก์เมตร  พรอ้มวางท่อ  
คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร  จ านวน 
21 ท่อน 
N : 15.748759 
E : 103.613760 

736,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
3.พื้นที่ที่ได้รบัประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้งช่วงและช่วง
ฤดูแล้ง  

กองช่าง 

21 ขุดลอกคลอง
ปรับ       
ปรุงคันคู
คลองล า  
เสียวน้อย                          
บ้านเหล่า                
หมู่ท่ี 10  
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้
มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้เพื่ออปุโภค-
บริโภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์มากขึน้ 

ขุดลอกคลองปรับปรุงคันคูคลองล าเสยีว
น้อย จากท่ีนานายทองม้วน  สีทะ  ถึงท่ีนา
นายทา  วังสาร  
N:15.735708  ถึง 15.739312  
E:103.609417 ถึง 103.604855 

- - 500,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณการกับเก็บ
น้ าไว้ใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค และท า
การเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้ง
ปี  
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ขุดลอกคลอง
ปรับปรุงคันคู
คลองล าเสยีว
น้อย บ้านหนอง
สระพัง หมู่ท่ี 
11  จุดสะพาน
โยธาฯ – ฝายวัง
เรือ หมู่ท่ี 1 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้มี
ความลึกเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์มากข้ึน 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  9.00 เมตร 
ปากกว้าง 16.00 เมตร ยาว  1,000.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 9,000.00 
ลูกบาศก์เมตร ลูกรังคันคลอง กว้างข้างละ 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
N :  15.716093    E : 103.626447 

499,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
2.สามารถเพิ่มปริมาณ
การกับเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
อุปโภค-บรโิภค และท า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอตลอดทั้งป ี 
3.พื้นที่ที่ได้รบั
ประโยชน์จากคลอง
สาธารณะในกรณีฝนทิ้ง
ช่วงและช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

23 ขุดลอกปรับปรุง
คันคูคลองส่งน้ า
ห้วยทับร่อง 
หรือร่องหนอง
แก บ้านหนอง
สระพัง หมู่ท่ี 
11 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้มีความลึก
เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่ออปุโภค-บรโิภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดแูล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 เมตร 
ปากกว้าง 12.00 เมตร ยาว  1,170.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 7,605.00 
ลูกบาศก์เมตร ลูกรังคันคลองพร้อมปรับ
เกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,170.00 ลูกบาศก์เมตร 
N :  15.722539   E : 103.617912 

493,400 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

มีแหล่งเก็บกักน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และท าการเกษตร 

กองช่าง 

24 ขุดลอกปรับปรุง
คันคูคลองส่งน้ า
ฮ่องแฮ่ บ้าน
เหนือ  หมู่ท่ี 12 
 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้มีความลึก
เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่ออปุโภค-บรโิภค ในการประกอบ
อาชพีการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดแูล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  8.00 เมตร
ปากกว้าง 17.00 เมตร ยาว  900.00 
เมตร มีปริมาตรดินขุด 6,480.00 
ลูกบาศก์เมตร  เสริมดินลกูรังคันคลอง
พร้อมปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 5.00 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ปริมาตรลกูรังไม่
น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร 
N :15.735080    E : 103.624837  

491,100 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

มีแหล่งเก็บกักน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และท าการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/2 
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1. ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  แผนงาน การเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 ขุดลอก
ปรับปรุงคันคู
คลองส่งน้ า
ร่องก้อม บ้าน
เหล่าดอกไม้  
หมู่ท่ี 15 

1.เพื่อขุดลอกสระน้ าเดิมให้มี
ความลึกเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณ
การกักเก็บน้ า 
2.เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ า
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค ในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง 
3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์มากข้ึน 

มีปริมาณงาน  ก้นคลองกว้าง  6.00 
เมตร ปากกว้าง 13.00 เมตร ยาว  
1,300.00 เมตร  มีปริมาตรดินขุด 
5,250.00 ลูกบาศก์เมตร เสริมลูกรัง
คันคลองพร้อมปรับเกลี่ย กว้างข้างละ 
5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575.00 
ลูกบาศก์เมตร 
N : 15.776883    
E : 103.638085  

494,300 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพื่อบริโภค/
อุปโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี 

มีแหล่งเก็บกักน้ า
ส าหรับการอุปโภค
และท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวมโครงการ 23 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

0 
โครงการ 

1 
โครงการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02/2 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 5  รักษาความมั่นคงภายใน และการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 สร้างเสรมิสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 4.ยุทธศาสตร์ของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

4.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน   
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างโซล่า
เซลล์  ต าบล
หนองแวง  
อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์  ชุดเสา
ไฟส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ขนาด 150  วัตต์  จ านวน 50 
ชุด 
N : 15.745385 
E : 103.648313 

5,992,000 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในความ
ชีวิตประจ าวัน 

ท าให้ประชาชน
ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

กองช่าง 

รวมโครงการ 
 

1 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

- 
โครงการ 

   

แบบ ผ. 02/1 
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สว่นท่ี  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 

การติดตามถือได้วาเปนเคร่ืองมือที่จ าเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยูโดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปญหาที่ก าลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หาก
ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการด าเนินงานใหลุลวง คาใช้จายโครงการสูง
เกินกวาที่ก าหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 
หรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานดานตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ  การ
ระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของก
ลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส วนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

“การประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จ าเปนส าหรับการด าเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได
จากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไขการขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่ก าหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร 
อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดด าเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร น าไปสูความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไวหรือไมอีกทั้ง การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถ
น าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและ
การตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได 
 

ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวา ระบบติดตาม
และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังน้ันระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่
แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมินผลดวยเชนกัน  ดังน้ัน ระบบติดตามและประเมินผลคร้ังน้ี สรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
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จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเร่ิมตนของระบบการติดตามวาเร่ิม 

จากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อด าเนินงาน  โดยจะมุ งเนนการติดตามการใชทรัพยากร เมื่อเทียบกับเวลา (input 
monitoring) และการติดตามความก าวหน าของผลการด า เนินงานเมื่อเทียบกับเป าหมายที่ก าหนดไว
(performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่น้ี จึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะน าไปสูการปรับปรุง 
แกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานด าเนินตอไปจนจบ 
 

ระเบียบและวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. ระเบียบ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
 

ปัจจัยน้าเข้า 

- แผนปฏิบัติการ 

- งบประมาณ 

- บุคลากร 

- ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 

- การใช้ทรัพยากร 

- การด้าเนินการตาม
แผน 

- การบริหารแผน 

ผลผลิต 

- ความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผน
ในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
- ความส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานตามแผน เมื่อ
เปรียบเทยีบกับวัตถปุระสงค์
เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input monitoring 
- PerFormance monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของแผน 

- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ระบบการจัดท้าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคมท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 

2. วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ก าหนดแนวทางวิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้   2 รูปแบบ ดังน้ี   
2.1  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1.1 องค์ประกอบและระบบการติดตามและประเมินผล 
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคร้ังน้ี ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 สวน 

หลัก คือ สวนของปจจัยน าเขา (Input)  สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผล
ผลลัพธ (Output, Goal)  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังน้ี 

๑. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ การวางแผน เป็นปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี”  
เพื่อน าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเคร่ืองมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งเคร่ืองมือทีใช้ในการประเมิน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองตร้ังน้ี  ได้แก่  แบบรายงานแบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการ
จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอนหรือ อย่างไร 

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น เป็นการติดตามผลขั้นกลาง  ซึ่งสามารก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนทั้งเป็นรายไตรมาส คือ ไตร
มาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาส
ที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี หรือติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมปีละ ๑ คร้ัง ก็ได้ โดยการ
ติดตามดังกลาว วาเปนไปตามยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ไดก าหนดไวหรือไม่ ยุทธศาสตร์ที่ไดก าหนดไวดีหรือไม สามารถ
วัดไดจริงหรือเปลา  โดยการติดตามในคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบรายงาน
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งประกอบด้วย การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

๓. ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก 
เรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดย
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่ แบบรายงานแบบท่ี  ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีเน้ือหาที่ส าคัญในการประเมิน ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2)  ความพึงพอใจของผู้ที่
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เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/3) 

 2.1.2 แบบรายงาน และค าอธิบาย 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย แบบ

รายงาน 3 แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

ผังระบบและประเด็นการตรวจประเมิน 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบท่ี  ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน 

มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
ผลประโยชน์ 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง  เพื่อใช้ในการประเมินผลการ  

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้องหรือไม่  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input)   

แบบที่ 1 
แบบประเมินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process)   

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล

การด าเนินขององค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output)   
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 แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน 

รายไตรมาสในแต่ละปี  โดยการติดตามดังกล่าว  เป็นการติดตามผลขั้นกลาง  สามารถน าไปใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด  โดยมีประเด็นในการ
ติดตาม  ๒  ประเด็น  คือ 

(๑) การติดตามผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) การติดตามผลการด าเนินงาน  และเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ผลประโยชน์   
เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม  

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อให้รับทราบ
ถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

ระยะเวลาในการติดตาม 
รายไตรมาส  โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม   
 

 แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน  ๓  ส่วน  คือ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์  จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

  ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 
1) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ 
3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
ระยะเวลาในการจัดเก็บ 
เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปีๆ เก็บข้อมูลปีละ ๑ คร้ัง   

หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล 

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปีๆเก็บข้อมูลปีละ ๑ คร้ัง   

หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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แบบท่ี ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี เก็บข้อมูลปีละ ๑ คร้ัง   

หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ันต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เสร็จเรียบร้อย  ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

 

แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประเมิน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

      2.1  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ันต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนผลโครงการเพื่อความ 

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 
 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  (ส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประเมิน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๑๐) 
  ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
  ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
  ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(๕) 

  ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ก าหนดให้มีการติดตาม
เป็นไตรมาสก็ได้  คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3  
(เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี  ในการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
แบ่งห้วงแต่ละไตรมาสว่าจะตรวจติดตามการด าเนินงานเฉพาะเรื่อง หรือเรื่องใดเรื่อหน่ึงก็ได้ มีหัวข้อดังน้ี เช่น ชื่อ
โครงการ  ปรากฏในแผนพัฒนา  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ผลการด าเนินการ (เช่น ตัวชี้วัด ผลผลิต ระดับ
ความส าเร็จ เป้าประสงค์ ผลกระทบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)  ปัญหาหรืออุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  

2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 

 
 

 


