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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และศักยภาพ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณจ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคม
ท้องถิ่น และประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ   
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 (3) ประชากร 
 (4) สภาพทางสังคม  
 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ  
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
 (9) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3)  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  (2)  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  

*************************** 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 15 ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด ประมาณ 33 กิโลเมตร การเดินทางออกจากที่ว่าการ
อ าเภอด่านขุนทดไปตามถนนสายด่านขุนทด – สีคิ้ว ถึงสามแยกกุดม่วงเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 2256 
สายด่านขุนทด – ชัยบาดาล ถึงแยกตลาดห้วยบงเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 3059 สายบ้านห้วยบง – สีคิ้ว 
อีกประมาณ 0.25 กิโลเมตร ต าบลห้วยบงมีเนื้อที่ประมาณ 200.97 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 125,605 ไร่ แบ่งการใช้ประโชน์ดังนี้ 
  - พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัย ประมาณ  21,534 ไร่  ร้อยละ 17.14 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  86,047 ไร่  ร้อยละ 68.51 
  - พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ    3,712 ไร่  ร้อยละ 2.96 
  - พ้ืนที่ป่าสงวน  ประมาณ  14,312 ไร่  ร้อยละ 11.39  
โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ดังนี้ 

 
  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอเทพารักษ์ 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลวังโรงใหญ่ ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีคิ้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหินดาด 
 
                                               

1. ด้านกายภาพ 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่บางส่วนเป็นภู เขา
หินแกรนิตและต้นน้ าสายเล็กๆ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 
                      

3) ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งได้ 3 ฤดู 
- ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน  เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว  เริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
                     

4) ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทราย พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ท าไร่มันส าปะหลัง 
ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย 
 

 
  
 
 

1) เขตการปกครอง  
ต าบลห้วยบง มีจ านวนทั้งหมด 25 หมู่บ้าน 
2) การเลือกตั้ง  
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 25 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้ง
หน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 25 หมู่บ้าน รวมเป็น 25 คน 
                                  

 
 
 

1) ข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร

ชาย 
จ านวนประชากร

หญิง 
รวม 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านห้วยบง 354 372 726 326 
2 บ้านหนองกราดน้อย 458 407 865 252 
3 บ้านป่ารังงาม 296 282 578 183 
4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี 267 254 521 186 
5 บ้านน้อยพัฒนา 238 233 471 200 
6 บ้านซับพลู 396 390 786 287 

  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

3. ประชากร 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร

(ชาย) 
จ านวนประชากร

(หญิง) 
รวม 

จ านวน
ครัวเรือน 

7 บ้านซับยาง 250 240 490 175 
8 บ้านหนองใหญ่ 284 292 576 235 
9 บ้านหินเพิง 111 126 237 90 
10 บ้านภูผาทอง 169 174 343 125 
11 บ้านวังผาแดง 150 144 294 124 
12 บ้านเสาร์ห้า 175 164 339 114 
13 บ้านไทยสงบ 215 204 419 147 
14 บ้านซับพลูน้อย 215 238 477 188 
15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 239 234 476 399 
16 บ้านซับไทร 242 152 307 117 
17 บ้านถ้ าเต่า 155 166 327 89 
18 บ้านวังไทรงาม 161 128 263 83 
19 บ้านโนนสะอาด 135 133 261 90 
20 บ้านโปร่งใหญ่ 128 211 452 169 
 21 บ้านซับน้ าเย็น 241 76 169 52 
22 บ้านมอสุวรรณ 93 132 283 109 
23 บ้านซับสนุ่น 151 195 401 146 
24 บ้านห้วยโปร่ง 206 154 302 112 
25 บ้านซับเจริญ 148 96 188 57 

รวม 5,354 5,197 10,551 4,055 
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2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 50 46 96  1 ปี 53 53 106 

2 ป ี 55 59 114  3 ปี 47 55 102 

4 ป ี 70 69 139  5 ปี 65 58 123 

6 ป ี 73 58 131  7 ปี 54 70 124 

8 ป ี 63 64 127  9 ปี 77 71 148 

10 ป ี 84 63 147  11 ป ี 62 66 128 

12 ป ี 78 63 141  13 ป ี 69 63 132 

14 ป ี      61 84 145  15 ป ี 65 62 127 

16 ป ี 68 61 129  17 ป ี 77 63 140 

18 ป ี 73 61 134  19 ปี 77 76 153 

20 ปี 73 60 133  21 ป ี 58 67 125 

22 ป ี 56 63 119  23 ป ี 94 86 180 

24 ป ี 80 64 144  25 ป ี 92 80 172 

26 ป ี 64 73 137  27 ป ี 79 80 159 

28 ป ี 91 82 173  29 ป ี 76 70 146 

30 ป ี 86 64 150  31 ป ี 88 69 157 

32 ป ี 69 74 143  33 ป ี 84 63 147 

34 ป ี 83 60 143  35 ป ี 74 80 154 

36 ป ี 89 90 179  37 ป ี 91 87 178 

38 ป ี 87 82 169  39 ป ี 104 92 196 

40 ป ี 83 89 172  41 ป ี 94 83 177 

42 ป ี 79 89 168  43 ป ี 84 73 157 

44 ป ี 93 89 182  45 ป ี 94 78 172 

46 ป ี 82 83 165  47 ป ี 82 86 168 

48 ป ี 72 77 144  49 ป ี 78 93 171 
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ช่วงอายุ 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

  
ช่วงอายุ 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

50 ปี 78 86 164  51 ปี 77 102 179 

52 ปี 94 83 177  53 ปี 78 71 149 

54 ปี 84 70 154  55 ปี 82 85 167 

56 ปี 89 60 149  57 ปี 63 75 138 

58 ปี 61 75 138  59 ปี 69 64 136 

60 ปี 66 56 133  61 ปี 56 73 122 

62 ปี 67 62 129  63 ปี 46 38 84 

64 ปี 44 50 94  65 ปี 38 43 81 

66 ปี 38 39 77  67 ปี 51 54 150 

68 ปี 35 35 70  69 ปี 45 40 85 

70 ปี 25 33 58  71 ปี 26 31 57 

72 ปี 27 31 58  73 ปี 30 27 57 

74 ปี 20 30 50  75 ปี 24 24 48 

76 ปี 17 8 25  77 ปี 13 16 29 

78 ปี 13 24 37  79 ปี 10 25 35 

80 ปี 11 15 26  81 ปี 8 9 17 

82 ปี 16 3 19  83 ปี 11 11 22 

84 ปี 9 16 25  85 ปี 7 5 12 

86 ปี 4 7 11  87 ปี 10 6 16 

88 ปี 4 5 9  89 ปี 2 2 4 

90 ปี 4 8 12  91 ปี 3 3 6 

92 ปี 1 1 2  93 ปี 1 0 1 

94 ปี 1 4 5  95 ปี 0 3 3 

96 ปี 0 2 2  97 ปี 0 0 0 

98 ปี 0 0 0  99 ปี 1 0 1 

100 ปี 0 0 0  100 ขึ้นไป 0 0 0 
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3) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

 จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2561 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2562 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2563 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2564 

คาดการณ์อัตรา
การเติบโตของ

ประชากร 

คาดการณ์ 
จ านวน

ประชากร 
พ.ศ. 2565 

คาดการณ์ 
จ านวน

ประชากร 
พ.ศ. 2566 

10,470 10,496 10,521 10,522 0.5 เปอร์เซ็นต ์ 10,551 10,552 

  ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (www.bora.dopa.go.th) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565 
 
 

 
  
 

 1) การศึกษา   
 โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย  จ านวนนักเรียน 87  คน   
 2.  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม จ านวนนักเรียน 67  คน  
 3.  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ านวนนักเรียน 143 คน   
 4.  โรงเรียนบ้านซับยาง จ านวนนักเรียน 94  คน 
 5.  โรงเรียนบ้านหินเพิง จ านวนนักเรียน 49  คน 
 

 โรงเรียนขยายโอกาส (สังกัด สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนบ้านห้วยบง จ านวนนักเรียน 275 คน 
 2.  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี จ านวนนักเรียน 175 คน 
 3.  โรงเรียนบ้านซับพลู จ านวนนักเรียน 142 คน 
 4.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ านวนนักเรียน 186 คน 
 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด อบจ.) จ านวน 1 แห่ง 
 1. โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ านวนนักเรียน 288 คน 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง 
  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (สังกัด อบต.ห้วยบง) จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา   จ านวนนักเรียน 30 คน 
           2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี    จ านวนนักเรียน 23 คน 
           3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย    จ านวนนักเรียน 16 คน 
           4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับยาง              จ านวนนักเรียน 24 คน 
           5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยบง              จ านวนนักเรียน 12 คน 
           6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับพลู              จ านวนนักเรียน 0  คน 
           7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินเพิง              จ านวนนักเรียน 17 คน 
 

4. สภาพทางสังคม 
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           8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ารังงาม           จ านวนนักเรียน 12 คน 
           9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองใหญ่          จ านวนนักเรียน 30 คน 
               ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ห้วยบง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 
                                     

 2) สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยบง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับพลู 
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองใหญ่ 
 สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง 
         
 

 3) การสังคมสงเคราะห์ 
 1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ   จ านวน  1,512  คน 
 2. ผู้ม้สิทธิได้รับเบี้ยความพิการ   จ านวน    236  คน 
 3. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน       5  คน 
 ที่มา : งานสวัสดิการและสังคม อบต.ห้วยบง ข้อมูล เดือน เมษายน 2565  
 
    

 
 
  

 1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
 ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย และมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
           การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นทางลูกรังซึ่งบางหมู่บ้านเส้นทางช ารุดในฤดูฝน 
ต าบลห้วยบงมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับเขตพ้ืนที่อ่ืนได้อย่างสะดวก โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน เช่น อ าเภอ
ล าสนธิ  อ าเภอปากช่อง  และยังมีถนน ร.พ.ช. เชื่อมต่อกับอ าเภอสีคิ้ว 
                                               

 2) การไฟฟ้า  
      มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบทุกหมู่บ้าน   

 3) การประปา 
 มีระบบประปาบาดาล และระบบน้ าประปาผิวดิน ครบทุกหมู่บ้าน 
                                                      

 4) โทรศัพท์  
 มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท  TOT และ 3BB มีบริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS  DTAC และ TRUE 
                                   

 5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
 มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ านวน 1 แห่ง และมีบริษัทเอกชนรับหน้าที่ซัพพลายเออร์ในการส่งวัสดุใน
พ้ืนที ่
 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
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 1)  การเกษตร 
      ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ประกอบอาชีพเกษตรกร  โดยมีพ้ืนที่ท า

การเกษตรประมาณ 76,478 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้แก่เกษตรกร  ได้แก่  การปลูกมัน
ส าปะหลัง  การปลูกข้าวโพด  การปลูกอ้อย  การปลูกข้าว  การท าสวนผัก  อ่ืน ๆ และมีแหล่งรับซื้อผลผลผลิต
ทางการเกษตรในพื้นที ่
                                                

 2) การปศุสัตว์  
 เลี้ยงโค แพะ หมู ไก่ 
                                                     

 3) การบริการ  
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยบง   จ านวน 1 แห่ง 
  สวนป่าด่านขุนทด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จ านวน 1 แห่ง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต าบลห้วยบง  จ านวน 1 แห่ง 
 สถานีต ารวจภูธรหินดาด   จ านวน 1 แห่ง 
 ไปรษณีย ์    จ านวน 1 แห่ง 
 ปั๊มน้ ามัน    จ านวน 6 แห่ง 
 ตู้ ATM     จ านวน 4 แห่ง 
 ที่พัก/รีสอร์ท   จ านวน 18 แห่ง  
                  

 4) การท่องเที่ยว   
 ทุ่งกังหันลมห้วยบง และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ผาลมรัก (กังหันลมต้น 7A) 
                                          

 5) อุตสาหกรรม  
 โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 4 แห่ง 
                                          

 6) การพาณิชย์ ร้านสะดวกซื้อ 
 ร้าน 7-ELEVEN จ านวน 1 แห่ง   
 ร้าน Mini BIg C จ านวน 1 แห่ง   
                                

 7) แรงงาน  
 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่จะเน้นการท าเกษตรกรรม และ
มีแรงานทั้งในและต่างพ้ืนที่ ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 4 แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
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 1)  การนับถือศาสนา  
  ประชาชน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 25 ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ  
                  มีวัด จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 

1. วัดบ้านห้วยบง 
     2. วัดบ้านหนองกราดน้อย  
    3. วัดบ้านศิลาร่วมสามัคคี 
    4. วัดบ้านน้อยพัฒนา 
    5. วัดบ้านซับพลู  
    6. วัดบ้านซับยาง   
    7. วัดบ้านหนองใหญ่ 
    8. วัดบ้านหินเพิง 
    9. วัดเขาบารม ี
    10. วัดบ้านวังผาแดง 
    11. วัดบ้านเสาร์ห้า 
    12. วัดบ้านซับพลูน้อย 
    13. วัดบ้านซับไทร 
    14. วัดบ้านถ้ าเต่า 
 15. วัดไทยสงบบูรพาราม 
 

      ส านักสงฆ์ จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
 1. ส านักสงฆ์บ้านป่ารังาม 
 2. ส านักสงฆ์ฌงโค 
    3. ส านักสงฆบ์้านซับยาง 
    4. ส านักสงฆบ์้านโนนสะอาด 
 5. ส านักสงฆ์ป่าจันทร์กรอง 
  

 มัสยิด จ านวน - แห่ง 
                   

 2)  ประเพณีและงานประจ าปี  
    งานสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในต าบลท ากิจกรรมรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุ 
                          งานแห่เทียนพรรษา  จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีในช่วงเข้าพรรษาโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง แห่เทียนพรรษารอบต าบล 
                          งานลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
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 3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
    กลุ่มท าน้ าพริก หมู่ที่ 2 ผลิตน้ าพริกจ าหน่าย 
    กลุ่มท าจักสานตะกร้า ขนมดอกจอก  มันเทศ กล้วยฉาบ หมู่ที่  6, 23  
    ภาษาถ่ิน ได้แก่ โคราช เช่น ภาษาไทยเบิ้ง หรือไทยดา , ไทยลาว 
                                            

 4)  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
     กลุ่มท าน้ าพริก หมู่ที่ 2 ผลิตน้ าพริกจ าหน่าย 
            กลุ่มท าจักสานตะกร้า ขนมดอกจอก  มันเทศ  กล้วยฉาบ  หมู่ที่ 6, 23 
 
                                  

 
 

 1)  น้ า  
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ล าห้วย , ล าน้ า 3 สาย 
     บึง ,  หนองน้ า 9 แห่ง 
     แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     ฝาย 63 แห่ง 
     บ่อน้ าตื้น 12 แห่ง 
     บ่อโยก 35 แห่ง 
                             

 2)  ป่าไม้  
    เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะชุมชนชนบท ป่าไม้ในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ และ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
                               

 3)  ภูเขา  
    เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

    1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หน้า 13 
 

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 

  1. ความม่ันคง 
   1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
   1.3 สังคมมีความปรองดองและสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า 
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  2. ความม่ังคั่ง 
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
  2.3 มีความสามารถในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน และทุนอ่ืนๆ 
 

  3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
  3.2 มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบชอง
ประชาคมโลก 
  3.3 ประชากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   

  ยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับและทุกมิต ิ  
  เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
  เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  เป้าหมายท่ี 3 กองทัพ หน่วยงานความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ 
  เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ตัวชีวั้ดเป้าหมาย 
  1. ความสุขของประชากรชาวไทย 
  2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
  3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
  1. การรักษาความาสงบภายในประเทศ 
  1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ 
  1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง
ที่ส าคัญ 
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  2.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
  2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ
ทางทะเล 
  3. พัฒนาศักยภาพของประเทสให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ 
  3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  4. บูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ 
  4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  4.2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
  4.3 ร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ 
  5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างป็นรูปธรรม 
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  5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
  5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
                       

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ
คุณภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน 
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคและ ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ  
  เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
                        

  ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
  2. ภาพการผลิตของประเทศ ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
  3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
  4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                           

  ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
  1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญยาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้สนับสนุนกลไกตลาดเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
  1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
  1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
  1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบทุกวงจร 
  2.3 อุตสาหกรรมและการบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  2.4 อุตสาหกรรมและการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  2.5 อุตสาหกรรมความั่นคงของประเทศ 
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  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
  3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
  3.5 ท่องเที่ยวเชื่มโยงภูมิภาค 
 

  4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  4.1 การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
  4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
  4.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพางเศรษฐกิจมหภาค 
 

  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมุล 
  5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งการยและใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                                

  ตัวชีวั้ดเป้าหมาย  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

                                                

  ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
  1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
  1.3 การสร้างควมเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
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  1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป้นฐาน 
  1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
  1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
  1.7 การส่วเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

  2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
  2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่การการตั้งครรภ์ 
  2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 
  2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
  2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 
  3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับสตวรรษที่ 21 
  3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่
  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
  3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ
 

  4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  4.1 การพัมนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้
ที่มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
  4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 

  5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
  5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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  6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
  6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

  7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
                        

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  สร้างความเป็นธรรมและความลดความเหลื่มล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป้นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  เป้าหมายที่ 2 การะจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสทุกภาคส่วนเข้า
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
                   

  ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุมประชากร 
  2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาก าลังคน 
  3. ความก้าวหน้าในการพัมนาจังหวัดในการเป้นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลย ี
  4. คุณภาพชีวิตประชากรสูงขึ้น 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 
  1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
  1.1 ปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจฐานราก 
  1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  1.3 การกระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
  1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุรภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
  1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะทุกกลุ่ม 
  1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
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  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้ที่มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีภูมิภาค 
  2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 
  2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
  2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
  2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที ่
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรมโดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง
พลังของภาคส่วนต่างๆ 
  3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุรภาพ 
  3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน 
  3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรค์สังคม 
  3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
  4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
  4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
  4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร่างประชาธิปไตยชุมชน 
                      

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ค านึงถึงความยั่งยืนบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้มเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  เป้าหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทาง
ลบจาการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
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  เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
                          

  ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
  3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
                            

  ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
  1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
  1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
  1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
  2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
  2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
  2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ 
  3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  4.1 จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
  4.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
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  4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
  4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมยั่งยืน 
  4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชนรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
  5. พัฒนาด้านความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
  5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
  5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
  5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและเข้าถึงอาหาร 
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ไทย 
  6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
  6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส าคัญ 
  6.4 พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
  

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  การปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
  เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

  ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
  1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
  2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
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  3. ระดับความโปร่งใสของการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
          ประเด็นยทุธศาสตร์ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป้นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
  1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุต์ใช้ 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ 
  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป้นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  3.2 ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  3.3 ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัมนาประเทศ 
  4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเป้นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน
และเป็นมืออาชีพ 
  5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
  5.2 บุลคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
  6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้
  6.4 การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
  7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
  7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 
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  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหา
ความจริง 
  8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
  8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
  8.5 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนการลงโทษทางอาญา 
 

   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   “ปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” 
  2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 มีทั้งหมด 20 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาสาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
  4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
  6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ 
  7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการส าหรับอนาคต 
  8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
  9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
  10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
  11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
  13. การฟ้ืนฟูฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
  14. การบริหารจัดการในภาครับ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
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  15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 
  16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให่เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
  18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ 
  20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
  2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 
                   วัตถุประสงค์ 
  1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  3. เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้และมีความยั่งยืน 
  4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและท างานเชิงบูรณาการ 
  6. การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
  7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทสต่างๆ 
                        

  เป้าหมาย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีความสามัคคีและเพ่ิมความเชื่อมั่นของต่างประเทศ 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม
จากประชาชน 
          23. ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคน 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบบจัดการสุขภาพ 
  1.6 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
  1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 การกระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  4.3 การผลิตเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.6 การแก้ไขปัยหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การรักษาความสงบภายใน 
  5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  5.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
  5.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
  5.5 บริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 
  6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
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  7. ยุทธศาสตร์การพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  7.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 พัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 พัฒนาระบบประปา 
 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
  8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

  9. ยุทธสาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  9.2 การพัฒนาเมือง 
  9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  10.1 ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับมิตรประเทศ 
  10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
  10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นบานของการประกอบธุรกิจการบริการ 
  10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
  10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

  2.4 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน 
  2. สร้างความเชื่องโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะ
ด้าน และแผนปฏิบัติการ 
  3. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท า
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
  4. ผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน 
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   3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
  1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  2. แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
                   3 .  สร้ า งความ เข้ มแข็ งของฐาน เศรษฐกิ จภาย ในควยคู่ กั บการแก้ ไขปัญหาด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
  5. ใช้โอกาสจากากรพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
  6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทสเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจ 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
  1. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
  3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  4. โครงการยกระดับการท่งเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
  5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
 

  3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นคราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
  1. เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภัย 
  2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอาริยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา
ที่มีชื่อเสียง 
  4. เป็นประตูสู่อีสานและเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือบ้าน 
 

  พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  2. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
  3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
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  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยมและบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
  8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 

  เป้าหมายการพัมนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
  จากโครงการเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 
2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป้นภาคเกษตรกรรม 
มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ 
ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ นิเวศน์ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลก เป็น
แหล่งผลิตภัณฑ์ไหม ขณะเดียวกันมีปัยหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า มีสัดส่วนความยากจนร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรื่อน/ปี 250 ,632 บาท หนี้สินเฉลี่ย
ครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึง
ก าหนดเป้าหมายพัฒนาการเป็น “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข” โดยมีแนวคิดการพัฒนาดังนี้ 
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัยและพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐาน
อินทรีย์ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกาตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Smart  Farmer) มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน าหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือเกษตรให้
เพียงพอตลอดปีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก้บน้ าให้อยู่ในพื้นที่หรือการขยายพ้ืนที่รับน้ าการกระจายน้ าไป
ยังพ้ืนที ่
  3. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้มากข้ึนในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบวงจรในพ้ืนที่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรกรรมเกาตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 
  4. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาค
การเกษตรและนอกภาคเกษตรโดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลได้วางรากฐานไว้ การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้าง 
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป้นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
  6. การพัมนาสังคมให้มีคุณภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพรวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สือบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลานและการเพ่ิมศักยภาพของเด็กเพ่ือให้สังคมมีคุณภาพสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
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  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็นคือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป 
  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสืและการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวกและปลอดภัย 
  2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
  2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
  2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
  2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
  2.8 ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
  2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
  2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
  2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
  2.13พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมมีคุณภาพมาตรฐาน 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น 
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักาะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ 
  3.5 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
                          

  3.3 แผนพัฒนาจังหวัด   
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ 
  5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง”  
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincail Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
                 2. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
  3. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
  4. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
  5. ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
  6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
  2. ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
  3.พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  4. เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
  6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART 
City/MICE City/ Art City/ Safe City)   
   

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์โครงการตาม    
   แนวทางพระราชด าริ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการน้ า 
เตรียมรับมือสู้ภัยแล้ง 
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   คุณภาพชีวิต 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพและมีสติปัญญารอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีข้ึน 
3 พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพ
ประชาชน 
4. ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
   เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทาง
การตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้าง
อาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได ้
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ าเพื่อ
การเกษตร น้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ครอบคลุมทั่วถึง 
2. บ ารุงรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่
ดีมีคุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมสิล
ธรรมอันดีของประชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาการท่องเที่ยว
และสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 สนับสนุน ส่งเสริมบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต 
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน 

 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ 

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

5. ยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

1. การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์
2.การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

4.เสริมสร้างความมั่นคงใน
การพัฒนาคนและชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2. ยกระดับการท่องเที่ยวที่
หลากหลายเชื่อมต่อภาค
และภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตการแปรรูปสินค้าและ
เกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยนื 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

1. เสริมสร้างระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานเชื่อมโยง
ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้าการ
ลงทุนและเศรษฐกิจ 
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ด้านความมัน่คง 
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6. ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง 
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    6. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1) วิสัยทัศน์  

 “คุณภาพชีวิตท่ีดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย 
                 ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

 

    2) ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
                                       

                                    3)  เป้าประสงค์ 
  1. ก่อสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสะดวกและได้มาตรฐาน   
  2. พัฒนาแหล่งน้ า เขื่อนกั้นน้ า ฝายน้ าล้น ขุดสระน้ า การขุดคลอง ระบบชลประทานและการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความอุดสมบูรณ์ขึ้น 
  3. สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง 
  4. พัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  5. การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสนับสนุนประชาชนทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการด าเนินงาน   
  6. จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนา อนุรักษ์ให้อยู่อย่างยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
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   4)  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน 
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ทางระบายน้ า ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. การขยายเขตไฟฟา้  และไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

3. การก่อสร้างและขยายเขตการบริการ
ประปาเพิ่มมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

4. การก่อโครงสร้างพืน้ฐานด้านอื่นๆเพิ่ม
มากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่ง
น้ า อย่างยั่งยืน 

1. การพัฒนาแหล่งน้ า เข่ือนกั้นน้ า  ฝายน้ า
ล้น ขุดสระน้ า การขุดคลอง ระบบ
ชลประทาน และการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร เพิ่มมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. พัฒนาและปรับปรุงดนิในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 
 

1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน  
และกลุ่มอาชีพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลติเพิ่มข้ึน     

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา    

ไม่น้อยกว่า 4  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

เดือนละ 1  คร้ัง 
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 3. การพัฒนาและส่งเสริมดา้นการกีฬา
และการนนัทนาการ 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

4. การพัฒนาสง่เสริมด้านสุขภาพและ
อนามัย 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

5. การพัฒนาดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีองถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณภัย
ต่างๆ 

ด าเนินการได้ทุกกรณี 

7. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝา้ระวัง  
รักษา บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด    

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

8. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิให้สามารถลดปัญหาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และ
อาชญากรรม 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ต า ม ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี
 

1. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรให้มีศักยภาพและประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

3. ส่งเสริมการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานอื่น 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

4. การพัฒนาระบบการบริการและน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชน
ฯ 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  และการจัดการน้ าเสีย 

ไม่น้อยกว่า 1  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
และพัฒนาให้ เกิดแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในต าบล 
2.  การใช้ทรัพยากรที่มี ในพ้ืนที่มา
พัฒนาให้เกิดแล่งท่องเที่ยว    

ไม่น้อยกว่า 1  โครงการ/
กิจกรรมต่อปี 
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    5) กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้  
       1. ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า   
      2. ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ 
      3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
      4. โครงสร้างพื้นฐานด้านอ่ืนๆ 
  

            2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยั่งยืน  
ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้ 
      1. พัฒนาแหล่งน้ า เขื่อนกั้นน้ า ฝายน้ าล้น ขุดสระน้ า การขุดคลอง ระบบชลประทาน  
และการบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
      2. พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  

           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ประเด็นกลยุทธ์/
แนวทางดังนี้ 

     1. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต     
       3. ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให้เกิดรายได้ของครัวเรือน 
 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประเด็นกลยุทธ์/แนวทาง
ดังนี้ 
       1. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา    
      2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 

    3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
       4. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 

    5. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
          6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 
      7. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด    
      8. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรม 
 

   5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ประเด็นกลยุทธ์/
แนวทางดังนี้  
      1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร   ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
      2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
      3. ส่งเสริมการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานอื่น 
      4. การพัฒนาระบบการบริการ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนฯ 
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  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นกลยุทธ์/
แนวทางดังนี้ 
      1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     3. การบริหารจัดการน้ าเสีย 
  

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้      
        1. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
    2. การใช้ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่มาพัฒนาให้เกิดแล่งท่องเที่ยว 
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 
 
การสร้    
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
                
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวดั

นครราชสีม

า 

1.เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม การเกษตร 
การท่องท่ียว Logistics 
และพลังงานสะอาดใน

ภูมิภาค 
 

2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

3. เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

4.  เป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกันภัยคุกคาม และ
เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
 

5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่
มีการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการอยา่งยั่งยืน 
(SMART City/MICE 
City/Safe City)  

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี 

1.ด้านความ
มั่นคง 

3.การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน 

2.ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และ เท่าเทียมกันทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
เสรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

1. การ
เสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

2. การสร้าง 
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3. การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยัง่ยืน 

4. ด้านการ
เติบโต ท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านความม่ันคง
แหง่ชาตเิพ่ือการ
พฒันาประเทศสู่
ความมัง่คัง่และ
ยัง่ยืน 

6. การบริหาร
จัดการภาครฐั 
การป้องกนั
การทุจริต 
ประพฤติมิ
ชอบและธรร
มาภิบาล 

7. ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 
และ

ระบบโลจิ
สติกส์ 

8. ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนาภาค 
เมือง และ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ด้าน
ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

1.  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และการแปรรูปอาหาร 

2.  การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

และผลิตภัณฑ์ไหม 

3.  การส่งเสริม
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการคา้

ชายแดน 

4.  ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต    
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ยุทธศาสตร์การพพัฒนา ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

อบต.ห้วยบง 

2..ด้านการพฒันา
คณุภาพชีวิต 

 

3.ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจ 

 

 
4.ด้านการพฒันาเมือง 

 

1. ด้านโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ 

 

5.ด้านการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีด ี

6.  ยุทธศาสตร์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและ
บริการ 

1.  ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า   
2.  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ                                             
3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4.  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอื่นๆ  
 

1.  พัฒนาแหล่งน้ า  เข่ือนกั้นน้ า  ฝายน้ าล้น ขุดสระน้ า การขุดคลอง ระบบ
ชลประทาน  และการบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร  
2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความอุดม
สมบูรณ ์ 
 

 1.  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน  และกลุ่มอาชีพ  เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต     
2.  ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให้เกิดรายได้ของครัวเรือน 
 

1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา    
2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HAV 
3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 
7.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษา บ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง   
8.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปญัหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  อาชญากรรม 
 

1.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองคก์ร   ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
3. ส่งเสรมิการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานอื่น 
 4. การพัฒนาระบบการบริการ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือ
ให้บริการกับประชาชนฯ  
 

2. ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชด าริ 
พัฒนาการเกษตร 
แหล่งน้ า อย่างยั่งยนื 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
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1.  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และพัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล 
2.  การใช้ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่มาพัฒนาให้เกิดแล่งท่องเที่ยว   

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
3.  การบริหารจัดการน้ าเสีย 
 

6.  ยุทธศาสตร์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวและบริการ 

 

แผนงาน 

ย. 1 ย. 2 ย. 3 ย. 4 ย. 5 ย. 6 ย. 7 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงาน
การศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
งบกลาง 
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วิสัยทัศน์          คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย 
                 ก้าวไกลสู่แหล่งพลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.  ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 
พัฒนาการ

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

5. .ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีด ี

6.  ยุทธศาสตร์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ 

 

ก่อสร้างและ
ซ่อมแซม  ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและได้
มาตรฐาน   

พัฒนาแหล่งน้ า  เข่ือน
กั้นน้ า  ฝายน้ าลน้ ขุด
สระน้ า การขุดคลอง 
ระบบชลประทานและ
การบริหารจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตรและ
ปรับปรุงดินในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความอุด
สมบูรณ์ขึ้น 

สนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ  
สนับสนุนการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
อินทรยี์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร  
และสามารถขยาย
การตลาดไปสู่ตลาดกลาง 

พัฒนาสังคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ี

การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีสนับสนุน
ประชาชนทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐและให้บรรลุ
แนวทางการด าเนินงาน   

 

จัดการปญัหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และพัฒนา  
อนุรักษ์ให้อยู่อย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมให้เกดิการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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กลยุทธ ์

 
(1) 

1.  ก่อสร้างและ
ปรับปรุง ถนน  
สะพาน  ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า ทางระบาย
น้ า         
2.  ขยายเขตไฟฟ้า  
และไฟฟ้าสาธารณะ                                            
3.  ก่อสร้างและขยาย
เขตการบริการประปา 
4.  โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอ่ืนๆ  
 

(2) 
1.  พัฒนาแหล่งน้ า  
เขื่อนกั้นน้ า  ฝายน้ า
ล้น ขุดสระน้ า การขุด
คลอง ระบบ
ชลประทาน  และการ
บริหารจดัการน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร  
  2.  พัฒนาและ
ปรับปรุงดินในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความอุดม
สมบูรณ ์ 
 

(3) 
   1.  ส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะการ
ประกอบอาชีพของ
ครัวเรือน  และกลุ่ม
อาชีพ  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิต     
2.  ส่งเสริมโครงการ
และกิจกรรมในชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้ของ
ครัวเรือน 

 

(4) 
1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HAV 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
กีฬาและการนันทนาการ 
4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 
5.  การพัฒนาด้านคุณธรรจริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรอืกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยต่างๆ 
7. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้า
ระวัง  รักษา บ าบัดผู้เสีย่งติดยาเสพ
ติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง   
8.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  อาชญากรรม  

 

(5) 
1.  การเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร   
ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และ
องค์กรทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
3. ส่งเสริมการบูรณา
ก า ร โ ค ร ง ก า ร /
กิ จกร รม  ร ะหว่ า ง
หน่วยงานอ่ืน 
 4. การพัฒนาระบบ
การบริการ และน า
ระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบรหิารงาน
ภายในองค์กรเพื่อ
ให้บริการกบั
ประชาชนฯ  

 

(6) 
1. สร้างจติส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการ
และรณรงค์ก าจัดขยะ
มูลฝอย 
3.  การบริหารจัดการ
น้ าเสีย 

 

(7) 

1. ส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
และพัฒนาให้เกิด
แหล่งท่องเทีย่ว ใน
ต าบล    

 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงาน
การศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
งบกลาง 
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7. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง S: Strength จุดอ่อน W: Weakness 
1. ด้านการบริหาร 
   1.1 การจัดโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีความชัดเจน ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ 
   1.2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นองคก์รหลักในการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด 
   1.3 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับ 
   1.4 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อ านาจหน้าที ่
   2.1 มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบล 
   2.2 สภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลสามารถออกข้อบญัญัติ
ได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
   2.3 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รบัผิดชอบเต็มพื้นที ่
   2.4 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม
แผนกระจายอ านาจฯ 

1. ด้านการบริหาร 
   1.1 โครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น 
   1.2 จ านวนโครงการในแผนมจี านวนมาก แต่ด าเนินการได้
น้อยเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
   1.3 ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสงูแต่
องคก์ารบริหารสว่นต าบลยังตอบสนองยังไม่ครอบคลุม 
   1.4 การประสานงานด้านบริหารยังขาดความคล่องตัว 
2. ด้านระเบียบ / กฎหมาย / อ านาจหน้าที ่
   2.1 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากขึ้นท าให้การ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรอาจมีความล่าช้าในด้านการปฏิบัติ 
   2.2 อ านาจในการออกกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมาย
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลบางครัง้ยังไม่มีความชัดเจน 
   2.3 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลภายใต้กรอบของกฎหมาย 
   2.4 การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นและหนว่ยบงานอืน่ๆ ในจังหวัดยังไม่มีความชัดเจน 

3. ด้านบุคลากร 
   3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 
   3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดท าให้เข้าใจ
ในวัฒนธรรมและปญัหาของท้องถิ่น 
   3.3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทกุป ี
   3.4 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญตัิได้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน 
4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเปน็ของตนเอง ให้มีความ
คล่องตวัในการบริหารงาน 
   4.2 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ
ตามแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้ของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลเอง 
   4.3 มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครือ่งมือ
ส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ 

3. ด้านบุคลากร 
   3.1 การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มมากขึ้นอนาคต 
   3.2 บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การบริหารงาน 
   3.3 บุคลากรต าแหนง่ลูกจ้างไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายและ
เข้ารับการอบรมได ้
   3.4 บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต 
4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 รายได้ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีน้อยเม่ือ
เทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและที่รัฐจัดเก็บให้ 
   4.2 รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการเมื่อเทียบกบั
ความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ 
   4.3 การด าเนินการด้านงบประมาณยังมีความล่าช้าเพราะ
ระเบียบกฎหมายและขั้นตอนเบกิจ่ายมีหลายขั้นตอน 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส O: Opportunity ข้อจ ากัด T: Threat 
1. มีแนวโน้มด้านการลงทนุที่เพิม่มากขึ้น 
2. มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
3. รัฐบาลได้กระจายอ านาจให้สามารถบริหารจัดการตาม
ภารกิจหน้าที ่
4. มีการขยายตัวด้านระบบสาธารณูปโภค 
5. มีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึน้จากการขยายตัวด้านการ
ลงทุนในพื้นที ่
 

1. องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบงมีจ านวน 25 หมู่บ้าน มี
พื้นที่กว้างถึง 200.97 ตารางกิโลเมตร ยากต่อการดูแล
ให้บริการได้อย่างทัว่ถงึและเต็มประสิทธิภาพ 
2. ประชากรบางส่วนยงัขาดพ้ืนที่ท าการเกษตร 
3. งบประมาณที่รัฐจัดสรรและอดุหนุนยังไม่เพียงพอต่อการ 
แก้ไขและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทัว่ถึง 
4. ประชากรในพื้นที่มีจ านวนเพิม่ขึ้นระบบสาธารณปูโภคยังไม่
ทั่วถึง 
5. ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านประชากรแรงงานที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
       ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 
 (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
 -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายชาวบ้านที่เข็มแข็ง มีกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จสมบูรณ์ 

-  มีสถานศึกษาในต าบลสามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
-  ผู้น าชุมชนทุกฝ่ายประสานและบูรณาการร่วมกันในการบริหารการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
-  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 

   -  มีศูนย์รวมจิตใจของชุมชน คือ ท่านท้าวสุระนารี และหลวงพ่อคูณ 
 -  มีแหล่งทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้ 
 (2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
 -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาด เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถก าหนดราคาได้ 
 -  ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าในการเกษตรและปัญหาคุณภาพดินที่เสื่อม 

-  ระบบสาธารณูปโภคไม่ครอบคลุมและทั่วถึง เนื่องจากต าบลห้วยบงมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
-  ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่ทั่วถึงกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ 
-  ผู้มีรายได้น้อยมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ปัญหาค่าจ้างแรงงานต่ าเมือเทียบกับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 
-  ประชาชนวัยแรงงานยังไม่ให้ความส าคัญในการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะปัญหาในการพัฒนา 
   ท้องถิ่นเท่าที่ควร 

 (3)  โอกาส (O : Opportunity)   
 -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

-  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจ านวน ๒ สาย สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

-  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน  
-  มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพิ่มมากข้ึน 
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 (4)  อุปสรรค  (T : Threat) 
 -  อยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอ  
 -  มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ยากต่อการพัฒนาอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกด้าน 
 -  เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือพ้ืนที่เกษตรยังไม่ได้รับการพฒันาอย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่
 

ยุทธศาสตร ์
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการ
สร้างพื้นฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  
1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

2 ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 
พัฒนาการเกษตร แหล่ง
น้ า อย่างย่ังยืน 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
2.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.3 แผนงานการเกษตร 
2.2 แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
ก อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
3.2 แผนงานสร้างความเข้ม
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริหารชุมชนและ
สังคม 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

4.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
4.2 แผนงานการศึกษา 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 
4.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
4.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
4.7 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
4.8 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  
4.9 แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

5.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
5.2 แผนงานบรหิารทั่วไป
(งานบริหารงานคลงั) 
5.3 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
5.4 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
5.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชน 
5.6 แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

6.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
6.2 แผนงานสาธารณสุข 
6.3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
6.4 แผนงานการเกษตร 
 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

7.1 แผนงานบรหิารทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานทีร่ับ
เงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 86 143,750,600  67 61,658,164 49 54,266,000    38 34,691,800    43 53,643,700      283           348,010,264    

   1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000          5              2,500,000        

รวม 87 144,250,600 68 62,158,164   50 54,766,000   39 35,191,800   44 54,143,700     288          350,510,264   

2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
   2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 4,650,000     2 1,000,000      1 1,000,000     1 3,000,000      7 4,100,000        16            13,750,000      

   2.2  แผนงานเคหะชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -           0

   2.3  แผนงานการเกษตร 3 1,500,000     5 2,800,000      5 4,000,000     7 7,300,000      2 4,000,000        22            19,600,000      

รวม 8 6,150,000    7 3,800,000     6 5,000,000     8 10,300,000   9 8,100,000       38            33,350,000     

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 9 970,000        9 970,000        9 970,000        9 970,000        9 970,000          45            4,850,000        

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 180,000        2 180,000        2 180,000        2 180,000        2 180,000          10            900,000          

   3.3  แผนงานการเกษตร 1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000          5              500,000          

รวม 12 1,250,000    12 1,250,000     12 1,250,000     12 1,250,000     12 1,250,000       60            6,250,000       

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 810,000        8 810,000        8 810,000        8 810,000        8 810,000          40            4,050,000        

   4.2  แผนงานการศึกษา 38 13,590,000   38 13,590,000    38 13,590,000    38 13,590,000    38 13,590,000      190           67,950,000      

   4.3  แผนงานสาธารณสุข 24 3,300,000     24 3,300,000      24 3,300,000     24 3,300,000      24 3,300,000        120           16,500,000      

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000        1 300,000          5              1,500,000        

   4.5  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 1,000,000      1 500,000        0 0 0 0 3             1,500,000        

   4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 350,000        6 350,000        6 350,000        6 350,000        6 350,000          30            1,750,000        

   4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 4,006,000     20 4,006,000      20 4,006,000     21 4,006,000      21 4,006,000        102           20,030,000      
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      50

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570

แบบ ผ.01 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   4.8  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,750,000     10 1,750,000      10 1,750,000     10 1,750,000      10 1,750,000        50            8,750,000        

   4.9  แผนงานงบกลาง 5 17,850,000   5 17,850,000    5 17,850,000    5 17,850,000    5 17,850,000      25            89,250,000      

รวม 112 41,956,000   114 42,956,000   113 42,456,000   113 41,956,000   113 41,956,000     565          211,280,000   

5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
  5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,380,000     7 1,380,000      7 1,380,000     7 1,380,000      7 1,380,000        35            6,900,000        

  5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) 4 130,000        4 130,000        4 130,000        4 130,000        4 130,000          20            650,000          

  5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -           0

  5.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 500,000        0 0 0 0 0 0 0 0 1              500,000          

  5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000         2 40,000          2 40,000          2 40,000          2 40,000            10            200,000          

  5.5  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -           0

รวม 14 2,050,000    13 1,550,000     13 1,550,000     13 1,550,000     13 1,550,000       66            8,250,000       

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
  6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 40,000         1 40,000          1 40,000          1 40,000          1 40,000            5              200,000          

  6.2  แผนงานสาธารณสุข 4 160,000        4 160,000        5 160,000        4 160,000        4 160,000          21            800,000          

  6.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 700,000        2 700,000        2 700,000        1 700,000        3 700,000          10            3,500,000        

  6.4  แผนงานการเกษตร 6 220,000        6 220,000        6 220,000        6 220,000        6 220,000          30            1,100,000        

รวม 13 1,120,000    13 1,120,000     14 1,120,000     12 1,120,000     14 1,120,000       66            5,600,000       

7 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่วและบริการ
  7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 800,000        6 800,000        7 100,000        5 300,000        5 300,000          29            2,300,000        

รวม 6 800,000       6 800,000       7 100,000       5 300,000       5 300,000         29            2,300,000       

รวมทัง้สิน้ 252 197,576,600 233 113,634,164  215 106,242,000 202 91,667,800   210 108,419,700   1,112       617,540,264   
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

แบบ ผ.01 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



  

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 2 40,000         1 30,000          2 1,030,000 2 530,000       1 30,000       8 1,660,000    
2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ        
 พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ า อย่างยัง่ยืน

1 150,000        1 150,000        1 150,000       1 150,000       1 150,000     5 750,000       

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 774,000        16 774,000        16 774,000       16 774,000       16 774,000     80 3,870,000    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 14 480,000        14 480,000        15 980,000       14 480,000       14 480,000     71 2,900,000    

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการ         
  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

11 320,000        11 320,000        11 320,000       11 320,000       11 320,000     55 1,600,000    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
  และส่ิงแวดล้อม

13 310,000        13 310,000        13 310,000       14 310,000       13 310,000     66 1,550,000    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ - - - - - - - - - - - -
รวม 57 2,074,000    56 2,064,000     58 3,564,000    58 2,564,000   56 2,064,000  285 12,330,000
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บญัชสีรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนชมุชน
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปีปี 2570
โครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้าน

และแผนพัฒนาชุมชน

แบบ ผ.01/1 



 

 
 
 

  
 
 

 



 

 

 
 

 



 
  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

หมูท่ี ่2 
1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                
  -เร่ิมจากบา้นนายนรัินดร์  ชิดนอก       
ถึงบา้นนายวินยั  ภมูโิคกรักษ์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 200 เมตร

438,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
 หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                
  -เร่ิมจากบา้นนายติมหลอด  เมยขุนทด  
ถึงบา้นนายร่วม  ภมิูโคกรักษ์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 270 เมตร

 591,300       จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่3
3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากถนน นม. 2256 ถึงบา้นปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

    8,155,500 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

วัตปุระสงค์
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งบประมาณ



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่4  

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             
หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากบา้นศิลาร่วมสามคัคี ถึงเขต
บา้นหว้ยจรเข้

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 3,000 เมตร

16,200,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             
หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากบา้นศิลาร่วมสามคัคี ถึงเขต
บา้นหนองแวง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 3,000 เมตร

 16,200,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             
หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากวัดศิลาร่วมสามคัคี ถึงโรงเรียน
บา้นศิลาร่วมสามัคคี

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

    1,300,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่5  
7 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                     
   -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงบา้นนาง
ดาวรุ่ง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 200 เมตร

438,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



  
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                     
  -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงบา้นนาง   
บญุเรือน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 200 เมตร

 438,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่6
9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             

หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                            
  -เร่ิมจากศาลตาปู ่ถึงชลประทาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 204 เมตร

400,000

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง             
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                            
  -เร่ิมจากวัดซับพลู ถึงแยกถนนลาดยาง
ไปบา้นซับยาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร            
ยาว 530 เมตร

 

1,000,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                            
  -เร่ิมจากไร่นายสวงค์ ถึงบล็อกคอนเวิร์ส

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 500 เมตร

   235,800  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู เส้นบา้นนายโกเมน 
(รอบวัดซับพลู)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

    4,717,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8       

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากบา้นนายเถิก  พรมทิง ถึงหนา้
วัดบา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 700
 เมตร

2,797,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่ คุ้มนายสงกา       
 -เส้นบา้นนางส าราญ  จ าป ีถึงบา้นนาย
สงกา  ชิดสูงเนนิ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 330 เมตร

 400,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างการ์ดเรลบล็อกคอนเวิร์
สข้ามคลองศาลตาปู ่หมูท่ี่ 8 บา้นหนอง
ใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการจราจรไปมา

การ์ดเรลบา้นหนอง
ใหญ่ หมูท่ี่ 8

500,000
 

 ร้อยละจ านวน
อบุติัเหตุลดลง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัใน
การจราจร

กองช่าง

หมูท่ี ่10        
16 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            

หมูท่ี่ 10 บา้นภผูาทอง                        
 -เส้นบา้นภผูาทอง ถึงบา้นไทยสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว 2,700 เมตร

4,860,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่11

17 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง                       
  -เร่ิมจากบา้นนายทองใส  ธรรมเที่ยง     
 ถึงส านกัสงฆบ์า้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 500 เมตร

2,250,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง                       
 -เร่ิมจากบา้นนายทองลา  ธรรมสุวรรณ   
   ถึงไร่นายณัฐพงษ์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 500 เมตร

2,250,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่12         
19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                        
  -เร่ิมจากถนน นม.3165 ถึงสถานไีฟฟ้า
ย่อยกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 3,000 เมตร

14,524,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่13        
20 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            

หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ                        
  -เร่ิมจากบา้นนายอารมณ์ ถึงคลองสอง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 1,500 เมตร

  5,994,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 

ที่
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่14         

21 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
  -เร่ิมจากบา้นนายคูณ  ทนขุนทด          
  ถึงวัดบา้นซับพลูนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 400 เมตร

    2,225,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่16         
22 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร                         
  -เร่ิมจากสะพานฝายน้ าล้นบา้นซับไทร   
ถึงไร่เปลวทอง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,500 เมตร

7,262,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่17         
23 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 17 บา้นถ้ าเต่า                          
  -เร่ิมจากบา้นนายสุวรรณ  แกว้นารี      
ถึงบริษทัราชสีมากรีน จ ากดั

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 750 เมตร

1,260,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่18        

24 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
 หมูท่ี่ 18 บา้นวังไทรงาม                     
  -เร่ิมจากทางหลวงชนบท นม.4033      
ถึงถนนมอญี่ปุน่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 800 เมตร

1,752,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่19        
25 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            

หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
 -เร่ิมจากสามแยกบา้นนายค า  ใจทน      
   ถึงบา้นนางสาคร  ฝ่ายสิงห์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,500 เมตร

7,076,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
 -เร่ิมจากสามแยกบา้นนายวิบรูณ์          
 ถึงบา้นนายค า ใจทน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 300 เมตร

 1,415,264    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง(คุ้มนาย
ประยูร) หมู่ที่ 19 บา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 600  เมตร

2,830,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      59

ที่

 



 

  
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
28 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            

หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                    
 -เร่ิมจากบา้นนางส ารวย ถึงไร่กาแฟวิลาส

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร            
ยาว 400 เมตร

876,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                    
 -เร่ิมจากบา้นนายต๋อย ฟีสันเทียะ ถึงเขต
บา้นซับพลู

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 400 เมตร

876,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่20
30 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

 หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                      
  -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงบา้นนาย
ประสพ  เหง่ียมสูงเนนิ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 800 เมตร

 3,800,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่24
31 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทาง

ถนนลาดยาง หมู่ที่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง      
 -เร่ิมจากปากทาง ถึงบา้นนายธงชัย    
บตุรผ่อง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้างฝ่ังละ 0.60 เมตร 
ยาวฝ่ังละ 1,000 เมตร

500,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
32 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง            

หมูท่ี่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง                       
 -เร่ิมจากบา้นนางบา่ย  บวกโพธิ์ ถึงบา้น
นายเสริม  ด่านล ามะจาก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 200 เมตร

1,087,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

64,174,000 4,694,564 27,394,000 235,800 18,149,500
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 
รวม 32 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

หมูท่ี ่1       
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (หลังฝาย

ชลประทาน) หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยบง
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร  

383,000

 

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
 -ซอยบา้นนางสมจิตร์ เหง่ียมสูงเนนิ      
ถึงถนนลาดยาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 700 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

1,680,000

 

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง (ซอยหลังโกดังนาย
เจริญ  บวัหลวงงาม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร  

390,000

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่2
4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายพงศธร  สีหนองห ู     
ถึงบา้นนายสาม  ไถจัตุรัส

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

 

 

 

390,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายวิวัฒน ์ เสนนอก       
ถึงบา้นนายพัน  เมยขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร          
ยาว 65 เมตร          
หนา 0.15 เมตร   

 169,000

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายสุมิตร  ภมูโิคกรักษ ์    
ถึงบา้นนายสมพงษ ์ เมยขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 60 เมตร          
หนา 0.15 เมตร   

156,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายติมหลอด  เมยขุนทด 
ถึงบา้นนางนกแกว้  สีหนองหู

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 220 เมตร        
หนา 0.15 เมตร  

 858,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่3  
8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากบา้นนางล าจวน ภมูโิคกรักษ ์    
ถึงบา้นนางสัมฤทธิ์  สร้อยสูงเนนิ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 200 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

768,000   

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่5   

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
 -เร่ิมจากบา้นนายบญุมา  กนัจันทึก     
ถึงบา้นนายสุชาติ  นาใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

384,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คศล.               
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
  -เร่ิมจากบา้นนายสังวาล  รักจันทึก      
 ถึงไร่นางสมส่วน  มานะยิง่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 100 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

  320,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่7
11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
 -เร่ิมจากส่ีแยกบา้นนายสมบรูณ์ พระใหญ่
 ถึงคลองสาธารณะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 60 เมตร           
หนา 0.15 เมตร

 153,600  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมที่



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนางเสง่ียม ถึงบา้นนางลัดดา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 3 เมตร           
ยาว 100 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

192,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนางสุณี  นมสัศิลา          
ถึงบา้นนางสุนนัท์  ประมาคะเต

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

 384,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากบา้นนายเถิก  พรมทิง ถึงบา้น
นางแสงจันทร์  พรมทิง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 100 เมตร         
หนา 0.15 เมตร

  256,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมทูี ่10  
15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 10 บา้นภผูาทอง                        
 -เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึงบา้นนางระเบยีบ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร            
ยาว 150 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

450,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่12

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                         
 -เร่ิมจากถนน นม.3165 ถึงบา้นไร่ปลายลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 175
 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อขนาด 
60x100 ซม. จ านวน 6
 ท่อน

448,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                         
 -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงบา้นนาย
ประเสริฐ  สิทธิ์ขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
60x100 ซม. จ านวน 6
 ท่อน

 128,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่13
18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ                        
  -เร่ิมจากบา้นนายสมหมาย ถึงบา้นนาย
วิโรจน์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร         
ยาว  200 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

511,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ (ซอยหลังบา้นนาย
บญุสืบ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร         
ยาว  200  เมตร      
หนา 0.15 เมตร

511,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่14  
20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนายวิชัย  โยนกระโทก    
 ถึงบา้นนายณัฐพล  สุวรรณธากลุ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 320 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

1,248,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนางเฉลา  สิงหลี์ ถึงบา้น
นางแว้นคุขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 100 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

390,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
  -เร่ิมจากบา้นนายหวน  วงค์ร่ืน ถึงท่อ
ลอดเหล่ียม (Box Culverst)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 200 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

650,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ที่



 

  
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่15

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากบา้นนายอรรถพล  สุวรรณ
กลางถึงบา้นนางฉภาศรี  วันจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร         
ยาว  150 เมตร       
หนา 0.15 เมตร

   383,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
 -เร่ิมจากถนนนม. 3165 ถึงบา้นนายหนั  
ต้ิมสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 350 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

 1,152,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากบา้นนางบญุโฮม  ออ่นใจ       
ถึงบา้น ร.ต.ท.สัญญา  เรืองเดช

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 350 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

1,120,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากบา้นนายสง่า  โมมขุนทด        
ถึงลานมนันายสุวรรณ  ตรีรัตนกลุพร

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 400 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

    1,024,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               

หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากบา้นนายอรรถพล  สุวรรณกลาง
 ถึงบา้นนางนภาศรี  วันจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 200 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

  512,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงบา้นนาง  
ปทิตตา  พันธุมาศ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 170 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

    435,200 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
    -เร่ิมจากบา้นนายคิด  ภถูนนนอก       
 ถึงบา้นนางปทิตตา  พันธุมาศ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 300 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

   960,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.                
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจาก รพ.สต.หว้ยบง ถึงบา้น ร.ต.ท.
สัญญา  เรืองเดช

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร            
ยาว 550 เมตร         
หนา 0.15 เมตร

1,430,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      69
 

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่17

31 โครงการกอ่สร้างถนน คศล.                
หมูท่ี่ 17 บา้นถ้ าเต่า                           
  -เร่ิมจากบา้นนายสัมพันธ์  หดัขุนทด     
 ถึงบา้นนายจีรวัฒน ์ แนมพลกรัง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร     
หนา 0.15 เมตร

  384,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมทูี ่21       
32 โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเข้าหมู่บา้น                        
หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ไหล่ทางคอนกรีต ยาว
ฝ่ังละ 100 เมตร

 

500,000

 

ไหล่ถนนที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่24       
33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(คุ้มเกษตร

สมบรูณ์) หมู่ที่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง           
 -เร่ิมจากบา้นนายสมพงษ ์ ศรีจันทึก     
ถึงบา้นนายประภาส

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4 เมตร          
ยาว 100  เมตร       
หนา 0.15 เมตร

 255,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง                       
  -เร่ิมจากบา้นนายแดง บตุรผ่องถึงบา้น
นางฝน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร          
ยาว 100  เมตร       
หนา 0.15 เมตร

 255,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง    
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่25        

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.               
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
   -เร่ิมจากถนน นม.3165 ถึงไร่นายฉัตร  
แกว้จันอดั

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 500 เมตร        
หนา 0.15 เมตร

1,920,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

10,278,000 3,473,600 1,989,000 2,553,000 2,856,200

 
 

 

 

ที่
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

รวม 35 โครงการ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
โครงการก่อสร้างถนนหนิคลกุ

หมูท่ี ่1
1 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากส่ีแยกบา้นนางณัฐชญา  ณัฐสุภา
 ถึงไร่นายเข้ม  รัตนวิชัย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว  1,050 เมตร

580,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่1 บา้นหว้ยบง    (ซอยบา้นนายวิชัย 
ศรียางนอก)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4 เมตร          
ยาว 50 เมตร

 27,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก(คุ้มปา่สน)   
  หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                         
   -เร่ิมจากถนนคอนกรีตบา้นนายเกริกชัย
 ปดิขุนทด ถึงไร่นายฉัตร  มมืขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 2,000 เมตร

   1,120,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยบง           
     -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงบา้นนาง
บษุยา  สุดใจ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,600 เมตร

  1,120,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

วัตปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่2

5 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายถนอม  พบโชค ถึงบา้น
นางสาวกาญจนา  ศรีบญุมา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 190 เมตร

106,400   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายสมคาด  ดาวสันเทียะ 
ถึงบา้นนางสาวองัคณา  นามวงษศ์า

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 300 เมตร

   

 168,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนางสมควร  ขอขุนทด       
ถึงเขตติดต่อต าบลหนิดาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 850 เมตร

 

595,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่3
8 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากบา้นนายสุนาด เชิดชู ถึงบา้น
นางหวาน  แสนสี

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกรในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร          
ยาว 1,500  เมตร

817,000  

 

 

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 



 

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
9 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
  -เร่ิมจากบา้นปา่รังงาม ถึงบา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร          
ยาว 4,500  เมตร

 

3,780,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากบา้นปา่รังงาม ถึงบา้นหว้ยทราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร          
ยาว 4,500  เมตร

 

3,780,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากบา้นนางพร  ชัยบรัุม              
ถึงถังน้ าประปา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร          
ยาว 500  เมตร

 

280,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่4
12 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากหนา้โรงเรียนบา้นศิลาร่วม
สามคัคี ถึงถนนไปบา้นหนองแวง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร          
ยาว 3,000  เมตร

 

2,100,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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วัตปุระสงค์

 

โครงการ/กิจกรรมที่

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่5        

13 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
   -เร่ิมจากบา้นนางบญุเรือน ถึงบา้นนาย  
 สุชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 400 เมตร

 

247,000

 

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกรอบสระน้ า
สาธารณประโยชน ์หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 800 เมตร

 

  

 448,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
   -เร่ิมจากนน นม.3165 ถึงบา้นนายนฐั
พล  ผลมว่ง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 800 เมตร

  

448,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
  -เร่ิมจากบา้นนางสมัย  สารพลกรัง       
ถึงคลองหว้ยโปร่ง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150 เมตร

  

84,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ที่



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่6       

17 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                            
   -เร่ิมจากบา้นนายบาน ถึงถนนลาดยาง
ไปบา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6 เมตร          
ยาว 2,000 เมตร

   

1,632,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                            
   -เร่ิมจากแยกไร่นายเผชิญ ถึงปา่ช้าเกา่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร          
ยาว 1,600 เมตร

  1,306,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่7        
19 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
 -เร่ิมจากหนา้วัดซับยาง ถึงถนนกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว  800 ม.

   560,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
  -เร่ิมจากคุ้มหนองพลวง ถึงถนนบา้นซับ
พลู

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,600 เมตร

1,344,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
21 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
  -เร่ิมจากสามแยกบา้นนายโพ้น  สาวนยี์ 
ถึงไร่นายสุจิตร์  ธูปขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,600 เมตร    
พร้อมวางท่อระบายน้ า
 5 จุด ๆ ละ 2 แถว

 1,344,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
  -เร่ิมจากบา้นนายบญุทัน  แมนไธสง      
 ถึงบา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,200 เมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ า
 2 จุด ๆ ละ 3 แถว

 1,008,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
  -เร่ิมจากไร่นายเฮ้า  หาญคงนอก ถึง
ถนนกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 500 เมตร      
พร้อมวางท่อระบายน้ า
 2 จุด ๆ ละ 2 แถว

  420,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

24 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
 -เร่ิมจากรอบโรงเรียนบา้นซับยาง ถึงไร่
นายศิวิวัฒน ์ ทองพูน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 800 เมตร

  672,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 
 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8         

25 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากไร่นางบปุผา  หล าค า ถึงบา้น
ไทยสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 1,400 เมตร

  784,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่12
26 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                         
 -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงไร่นายสมชาย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 600 เมตร พร้อม
ท่อลอดเหล่ียม 2 ช่อง

336,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                         
 -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงประปา
หมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 100 เมตร

 56,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่14         

28 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากท่อลอดแหล่ียมฺ(Box 
culverst)ถึงบา้นนายประเสริฐ  กา้ม
สันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 600  เมตร

   420,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนายทุ้ง  ส าราญ ถึงบา้น
หว้ยโปร่ง หมทูี่ 24

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 2,000เมตร

  1,109,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

30 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย ซอยบา้น
นางสาวจันร์พร  อภยันอก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 50 เมตร

28,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

31 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
  -เร่ิมจากบา้นนางสมควร  พุ่มสบาย      
ถึงบา้นโนนสะอาด หมูท่ี่ 19

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1700 เมตร

1,428,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์ที่
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งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่16

32 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร                          
  -เร่ิมจากบา้นนายบญุสม  ศรีวิบลูย์       
ถึงบา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 2,000 เมตร

1,680,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร                          
 -เร่ิมจากบา้นนางสากล  กลางสวัสด์ิ     
ถึงบา้นหนองใหญ่ หมูท่ี่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,500 เมตร

  1,260,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่18         
34 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 18 บา้นวังไทรงาม                      
  -เร่ิมจากบา้นนายหดื  หาญศึก ถึงบา้น
นางแปน้  กล้าหาญ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150  เมตร

83,000

  

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

35 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 18 บา้นวังไทรงาม                      
 -เร่ิมจากบา้นนายหดื  หาญศึก ถึงเขตปา่
ชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 200  เมตร

 139,000  

 

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมทูี ่19        

36 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
 -เร่ิมจากบา้นนางหนเูล็ก ฟีสันเทียะ       
ถึงเขตซับแหง้

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,500  เมตร

1,225,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่20         
37 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              

หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                       
  -เร่ิมจากบา้นโปร่งใหญ่ ถึงบา้นปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร         
ยาว  4,500  เมตร

3,150,000  

  

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

38 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนายวีระศักด์ิ  ถึงถนน    
โปร่งใหญ่ ปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 350 เมตร

196,000  

   

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนายประสพ  เหง่ียมสูงเนนิ
ถึงถังประปาหมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4.50  เมตร     
ยาว  600  เมตร

 

 

378,000  

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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ที่

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
40 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             

หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                       
  -เร่ิมจากคุ้มโปร่งใหญ่ ถึงไร่นางพรรณี  
นอ้ยจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4.50 เมตร      
ยาว 700 เมตร

   

441,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่                       
  -เร่ิมจากคุ้มโปร่งใหญ่ ถึงคุ้มหนองปรือ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4.50 เมตร      
ยาว 5,000 เมตร

 3,150,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่21         
42 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมูท่ี่ 21 

บา้นซับน้ าเย็น                                  
 -เร่ิมจากสามแยกสาลตาปู ่ถึงบา้นซับยาง
 หมูท่ี่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,200 เมตร

840,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น                      
  -เร่ิมจากบา้นนายเหลา  มนิขุนทด ถึง
ถนนกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร         
ยาว 400  เมตร

276,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่23         

44 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก หมูท่ี่ 23  
บา้นซับสนุน่                                    
  -เร่ิมจากโรงผลิตน้ า ถึงไร่นายเวียน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร ยาว 500
 เมตร

 420,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

45 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่                         
  -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงไร่นายสุวิทย์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว 1,500  เมตร

    1,225,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

46 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่                         
  -เร่ิมจากถนนนม. 3165 ถึงไร่นายสนทิ  
ค าวงศ์ษา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว 1,500 เมตร

1,225,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

47 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก              
หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่                         
 -เร่ิมจากแยกไร่นางตุ๋ม  กมุภวงค์ ถึงถนน
กงัหนัลมกนักลุ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,500  เมตร

1,225,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



  

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่25

48 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
   -เร่ิมจากไร่นางดาริน  ทวนขุนทด ถึงไร่
นายจอย  มือสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว  500 เมตร

420,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

49 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
  -เร่ิมจากไร่นางบญุเลิศ ไขกลางดอน ถึง
ไร่นายศักด์ิ  แกว้จันอดั

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 450  เมตร

 251,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
   -เร่ิมจากบา้นนางล่ันทม  สิงหส์นัน่      
 ถึงถนนเข้าบา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 800 เมตร

  448,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก             
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
 -เร่ิมจากไร่นายฉัตร  แกว้จันอดั ถึงไร่
นายสวิง  มือสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร           
ยาว 500  เมตร

  284,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ วัตปุระสงค์

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
52  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก            

หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ                        
  -เร่ิมจากถนน นม.3165 ถึงฝายน้ าล้น
บา้นซับเจริญ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 800 เมตร

 

672,000  

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

14,931,400 13,601,000 2,538,000 6,722,000 9,343,000
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 52 โครงการ

 
 



                                                                                                                                                        
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
โครงการก่อสร้างถนนดนิลกูรัง

หมูท่ี ่1
1 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังอดับด       

 หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                          
 -เร่ิมจากถนน นม.2256ถึงกงัหนัลมต้นที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 1,700 เมตร

850,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังอดับด       
 หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                          
   -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงบา้นนาย
จ าเริญ  สินปรุ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 300 เมตร

250,000

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง             
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากบา้นนายบญุชัย  แสงนอก       
ถึงบา้นนายลิ  ขุมทรัพย์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 100 เมตร

23,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่2  

4 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนางผ่องศรี  คงเริก ถึงบา้น
นางถาวร  แปลกสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 200 เมตร

140,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่4        
5 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
    -เร่ิมจากบล็อกคอนเวิร์สไร่นายล้อม 
เผือกจันทึก ถึงถนนกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 3,000 เมตร

966,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่5
6 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
  -เร่ิมจากบา้นนอ้ยพัฒนา หมูท่ี่ 5 ถึง
บา้นหว้ยบง หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร            
ยาว 1,000 เมตร

 325,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
7 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา                      
  -เร่ิมจากบา้นนางนารี  แกว้ขุนทด ถึงไร่
นายทวีศักด์ิ  มานะยิง่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 150 เมตร

   39,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่7
8 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                            
 -เร่ิมจากบา้นนายสันติสุข  ทวยไธสง     
ถึงถนนเส้นบา้นนายทองสุข  ศรัทธาธรรม
 ถึงถนนกงัหนัลม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 800 เมตร

 

 

 

312,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรังข้ามคลอง
สาธารณะคุ้มหนองพลวง                    
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 200 เมตร พร้อม
บล็อกคอนเวิร์ส  

65,000

 

 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่8         
10 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนายเถิก ถึงไร่นายประทีป 
ชัยสิทธิ์

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร         
ยาว 700  เมตร

227,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
   -เร่ิมจากบา้นนายถาวร ถึงไร่นายแหวน 
 ประมาคะเต

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 100 เมตร

 26,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากบา้นนางบวัเลือน ถึงฝายใหญ่
ชลประทาน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร         
ยาว  600 เมตร

  160,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่9          
13 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 9 บา้นหนิเพิง                            
 -เร่ิมจากบา้นหนิเพิงถึงถนนลาดยาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  6  เมตร         
ยาว 1,500 เมตร

570,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่10         
14 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 10 บา้นภผูาทอง                        
 -เร่ิมจากถนนลาดยางในหมูบ่า้น ถึงบา้น
นางสมจิต

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 100  เมตร

26,000     จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ที่

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่11       

15 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง                       
  -เร่ิมจากบา้นนางวราภรณ์  พรมเทศ     
ถึงไร่นางสมพร  พรมเทศ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร           
ยาว 700 เมตร

227,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่12         
16 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                         
  -เร่ิมจากไร่นายโอภาส ถึงไร่นางสุกญัญา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 370 เมตร พร้อม
ท่อลอดเหล่ียม 3 ช่อง

79,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่13          
17 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ                        
 -เร่ิมจากคลองสอง ถึงไร่นายบญุสืบ

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  4  เมตร         
ยาว 300  เมตร

  79,000

 

จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่21          

18 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            
หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น                      
  -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงไร่นายถวิล

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 600   เมตร

  198,000  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            
หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น                      
  -เร่ิมจากศาลาประชาคม  ถึงส านกัสงฆ์
ปา่จันทร์กลอง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร          
ยาว 500  เมตร

   163,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่22
20 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง            

หมูท่ี่ 22 บา้นมอสุวรรณ                      
  -เร่ิมจากบา้นนางกมิเล้ียน ถึงไร่นายกวี

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,500 เมตร

585,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

3,693,000 276,000 827,000 202,000 312,000
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รวม 20 โครงการ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



  

 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
โครงการก่อสร้างถนนคันดนิ

หมูท่ี ่1
1 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน               

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากบา้นนางบาหยัน  พรคอน       
ถึงบา้นนายสวัสด์ิ  เพ็งกลาง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 270 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า

720,200  จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่3
2 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน               

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
 -เร่ิมจากวัดปา่ฌงโค ถึงไร่นางค าบาง  
เผือดนอก

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 600 เมตร

 234,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่4        
3 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน               

หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากหนา้วัดศิลาร่วมสามคัคี ถึงถนน
บา้นซับสนุน่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง  5  เมตร         
ยาว 3,000  เมตร

 553,000    จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      92
 

งบประมาณ

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่16        

4 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน               
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร                          
   -เร่ิมจากถนน นม. 4033 ถึงไร่นาย
สมบติั  สุขเดช

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 1,500  เมตร

328,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่17      
5 โครงการกอ่สร้างถนนคันดิน                

หมูท่ี่ 17 บา้นถ้ าเต่า                           
 -เร่ิมจากบา้นนายสุรพันธ์  วงค์ละมยั     
ถึงเขตบา้นทรัพย์สมบรูณ์ หมูท่ี่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

39,000   จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างการ์ดเรลภายในต าบล เพื่อปอ้งกนัการเกดิอบุติัเหตุ
ในการสัญจร

การ์ดเรลภายในต าบล
หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
อบุติัเหตุลดลง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการ
สัญจร

กองช่าง

1,220,200 1,654,000 500,000 500,000 500,000
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 6 โครงการ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 

หมูท่ี ่1        
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง           

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากซอยศาลตาปู ่ถึงหนา้บา้นนาง
ละมนุ  ไมตรีจิต

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร            
ยาว 150 เมตร

 618,000 จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมสร้าง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ฝายน้ าล้น
(เพิ่มความสูง) หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 7 เมตร           
ยาว 100 เมตร

630,000 จ านวนถนนที่
มกีารปรับปรุง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่6        
3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 500 เมตร

 2,781,000   จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมสร้าง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมถนน



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู                  
 -เร่ิมจากแยกบา้นนายประสิทธิ  กลับ
กลาง ถึงบา้นนายฉ่ า  หกึขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 300 เมตร

 540,000 จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 1,000  เมตร

5,561,000    จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่7         
6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

5,561,000

   

จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง                       
     -เร่ิมจากบา้นซับยาง ถึงคุ้มซับแหง้

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 8 เมตร           
ยาว 1,800 เมตร

12,960,000  

   

จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8       

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง           
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากหนา้โรงเรียนบา้นหนองใหญ่   
ถึงบา้นนางสุนยี์ นมสัศิลา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร          
ยาว 2,000  เมตร

 9,682,000   จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่9        
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง               

หมูท่ี่ 9 บา้นหนิเพิง                            
  -เร่ิมจากบา้นหนิเพิง ถึงบา้นวังไทรงาม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 3,000  เมตร

1,139,000    จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง                 
  หมูท่ี่ 9 บา้นหนิเพิง                          
   -เร่ิมจากหวัฝายล ามะกรูด ถึงมอหนิเพิง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4  เมตร          
ยาว 1,000  เมตร

266,000     จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่12         
11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

   5,561,000 จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่13        

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง           
หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ                        
 -เร่ิมจากบา้นไทยสงบ ถึงบา้นภผูาทอง

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 700  เมตร

 5,563,000

  

จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมสร้าง
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่14         
13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลู
นอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 1,000  เมตร

5,561,000

   

จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่16         
14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ่า้น

 หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 500  เมตร

   191,000 จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่17       
15 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก หมูท่ี่ 17 บา้นถ้ าเต่า                      
     -เส้นบา้นนายสัมพันธ์ ถึงปากทางเข้า
บา้นถ้ าเต่า

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,070 เมตร

1,926,000     จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่20       

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงทางเข้า
หมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,000 เมตร

  5,561,000  จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนนคันดินคุ้มประปา 
หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 500 เมตร

 74,000    จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่21        
18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ า
เย็น

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร          
ยาว 1,000  เมตร

  5,561,000

  

จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่23        
19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติก ถนน นม. 3165 หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร           
ยาว 1,000  เมตร

 

   

5,561,000 จ านวนถนนที่
มกีารซ่อมแซม
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

32,974,000 15,319,000 8,342,000 6,179,000 12,483,000
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

จ านวน 19 โครงการ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมูท่ี ่1 
1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า            

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากบา้นนางปุน่  จันดี ถึงบา้นนาย
วิเชียร  จึงรุ่งชัยวัฒนา

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 0.60 เมตร       
ยาว 220 เมตร          
ลึก 0.50 เมตร

  

616,000 รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่3
2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า             

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
  -เร่ิมจากบา้นนางบษุยา  เทียบแสน      
 ถึงโรงเรียนบา้นปา่รังงาม

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 0.70 เมตร      
ยาว 1,000 เมตร

 

2,800,000 รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่4       
3 โครงการกอ่สร้างสะพานคนเดินข้ามฝาย

น้ าล้นหนา้วัดศิลาร่วมสามคัคี หมูท่ี่ 4 
บา้นศิลาร่วมสามัคคี

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 2.40  เมตร      
ยาว 30  เมตร

 2,000,000    จ านวน
สะพานทีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      99

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทอ่ระบายน้ า รางระบายน้ า สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 4 

บา้นศิลาร่วมสามัคคี                           
 -เร่ิมจากบา้นนายวรากร  สุภา ถึงบา้น
นายแสวง  พุฒบรีุ

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

ยาว 500 เมตร    500,000 รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 4 
บา้นศิลาร่วมสามัคคี                           
 -เร่ิมจากโรงเรียนบา้นศิลาร่วมสามคัคี   
ถึงบา้นนายอ านวย  หว้ยหงษท์อง

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

ยาว 500 เมตร    500,000 รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่6         
6 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม(Box 

colvert) ใต้ชลประทาน                    
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู

เพื่อระบายน้ าและ
ประชาชนได้รับความความ
สะดวกในการสัญจร

ท่อระบายน้ าชนดิ
เหล่ียมจ านวน 3 ช่อง
(ขนาดใหญ่)

 1,000,000  จ านวนท่อ
ลอดเหล่ียมที่
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ช่วยระบายน้ า
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่7

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า              
   หมู่ที่ 7 บา้นซับยาง                         
     -เร่ิมจากบา้นนายทองสุข  ศรัทธา
ธรรม ถึงถนนกงัหนัลม

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 2 เมตร           
ยาว 650 เมตร          
ลึก 1.5 เมตร

  1,820,000   รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม(Box 
colvert) หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง         
บริเวณข้างบา้นนายทองสุข  ศรัทธาธรรม

เพื่อระบายน้ าและให้
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร           
ยาว 12 เมตร ชนดิ 3 
ช่อง

   1,000,000  จ านวนท่อลอด
เหล่ียมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ช่วยระบายน้ า
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่8
9 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตข้าม

คลองศาลตาปู ่หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กว้าง 6 เมตร            
ยาว 40 เมตร

  3,500,000 จ านวน
สะพานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่12  
10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้
เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 0.30 เมตร       
ยาว 100 เมตร          
ลึก 0.40 เมตร

 280,000  รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

 

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่14

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า            
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนายไพโรจน ์ บวัชุม       
 ถึงบา้นนายณัฐพล  สุวรรณกลุ

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 1 เมตร           
ยาว 200 เมตร          
ลึก 0.50 เมตร

 500,000   รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่15
12 โครงการวางท่อระบายน้ า                  

หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากร้านมติรบริการ ถึงคลอง
สาธารณะ

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

ท่อระบายน้ า           
ยาว 1,200 เมตร

   500,000  จ านวนท่อ
ระบายน้ า
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าไมท่่วม
ขังในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่17
13 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม(Box 

colvert) ข้ามคลองสาธารณะทางไป
บริษทัราชสีมากรีน จ ากดั หมูท่ี่ 17 บา้น
ถ้ าเต่า

เพื่อระบายน้ าและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 8 เมตร

3,360,000    จ านวนท่อลอด
เหล่ียมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ช่วยระบายน้ า
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่17

14 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม(Box 
colvert) บริเวณถนนสาธารณะสระ
ประปาหมูบ่า้น หมู่ที่ 17 บา้นถ้ าเต่า

เพื่อระบายน้ าและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 8 เมตร

    1,000,000 จ านวนท่อลอด
เหล่ียมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ช่วยระบายน้ า
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

หมูท่ี ่19  
15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว (V) 

หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                    
 -เร่ิมจากบา้นนายช่วย  ถึงบา้นนางเขียว  
ชอบหาญ

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

กว้าง 0.80 เมตร      
ยาว 300 เมตร          
ลึก 0.50 เมตร

840,000    รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่20
16 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม(Box 

culvert)ข้ามฝายน้ าล้นศาลตาปู ่หมูท่ี่ 20
 บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อระบายน้ าและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร           
ยาว 10 เมตร

1,000,000    จ านวนท่อลอด
เหล่ียมที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ช่วยระบายน้ า
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่24          

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า             
หมูท่ี่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง                       
  -เร่ิมจากบา้นนางจิรภทัร์  ด่านล ามะจาก
 ถึงบา้นนายแดง  บตุรผ่อง

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

รางระบายน้ า          
ยาว  500 เมตร

 500,000   รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมูบ่า้น

กองช่าง

หมูท่ี ่25  
18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ              
 -เร่ิมจากบา้นนายสมชาย  ตอบสันเทียะ 
ถึงบา้นนายคีรี  เชิดสูงเนนิ

เพื่อระบายน้ าและปอ้งกนั
น้ าท่วมขัง

รางระบายน้ า          
ยาว 400 เมตร

1,120,000    รางระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน้

ไมเ่กดิน้ าท่วมขัง
ภายในหมูบ่า้น

กองช่าง

4,480,000 4,340,000 3,216,000 4,300,000 6,500,000

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 18 โครงการ

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมูท่ี ่1          
1 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น   

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภคอย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา 20 ลูกบาศก์
เมตร

 1,000,000

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่2
2 โครงการวางท่อประปาหมูบ่า้น            

หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
  -เร่ิมจากหมูบ่า้นหนองกราดนอ้ย ถึงวัด
หนองกราดนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภคอย่างเพียงพอ

เพิ่มขนาดท่อเมนต์ใหญ่
ขึน้ ยาว 600 เมตร

 500,000    ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างพอ
เพียงพอ

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

3 โครงการวางท่อ PE ระบบน้ าประปา     
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
   -เร่ิมจากอา่งหว้ยปราสาท ถึงสระ
ประปาหลังโรงเรียนบา้นหนองกราดนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภคอย่างเพียงพอ

ท่อ PE ขนาด 8 นิว้   
ยาว 2,000 เมตร

  500,000   ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างพอ
เพียงพอ

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

 

ที่

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ าประปา             
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

โรงสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์บา้นหนอง
กราดนอ้ย หมทูี่ 2

    1,000,000 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

กองช่าง

หมูท่ี ่3
5 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบ

ประปาหมูบ่า้น หมู่ที่ 3 บา้นปา่รังงาม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

แผงโซล่าเซลล์ระบบ
ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 3
 บา้นปา่รังงาม

   500,000 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

กองช่าง

6 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบ
ประปาหมูบ่า้น หมู่ที่ 3 บา้นปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าสะอาด
ใช้ในการอปุโภค - บริโภค

เคร่ืองกรองน้ าระบบ
ประปา หมูท่ี่ 3 บา้นปา่
รังงาม

  500,000  ระบบประปา
ที่ติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ าเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่4
7 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบ

ประปาหมูบ่า้น หมู่ที่ 4 บา้นศิลาร่วม
สามคัคี

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าสะอาด
ใช้ในการอปุโภค - บริโภค

เคร่ืองกรองน้ าระบบ
ประปา หมูท่ี่ 4 บา้น
ศิลาร่วมสามคัคี

  500,000  ระบบประปา
ที่ติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ าเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ า
สะอาดใช้ในการ
อปุโภค - บริโภค

กองช่าง

 
   

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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งบประมาณ

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่5

8 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้นคุ้ม
นายบญุมา หมู่ที่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา 15 ลูกบาศก์
เมตร

1,000,000     ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่7
9 โครงกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น       

(คุ้มซับแหง้) หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ความลึก 60  เมตร 1,000,000    ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่9
10 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น  

หมูท่ี่ 9  บา้นหนิเพิง
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ย้ายถังประปาพร้อม
วางท่อเมนต์ระบบ
ประปา หมูท่ี่ 9 บา้นหนิ
เพิง

 500,000   ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ระบบ
ประปาหมูบ่า้น หมู่ที่ 9 บา้นหนิเพิง (คุ้ม
นายสุขสรรค์ พาแกว้)

เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าระบบประปาหมูบ่า้น

ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์
ระบบประปาบา้นหนิ
เพิง หมูท่ี่ 9

   500,000 ลดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า
ระบบประปา

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่10

12 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น   
(คุ้มหนองแจ้ง) หมูท่ี่ 10 บา้นภผูาทอง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภคอย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา15 ลูกบาศก์
เมตร

1,000,000    ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่11        
13 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร

พร้อมติดต้ังแผงโซล่าเซลล์                 
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ า
ในการท าการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอกบัความต้องการ

บอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง
แผงโซล่าเซลล์ จ านวน 
1 บอ่

500,000 ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึน้

เกษตรกรมนี้ า
เพียงพอในการท า
การท าการเกษตร
ได้ตลอดฤดู

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาล   
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค ได้อย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา20 ลูกบาศก์
เมตร

  1,000,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอ

15 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซล์
ประปาหมูบ่า้น หมูที่ 11 บา้นวังผาแดง

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าแบบโซล่า
เซลล์ประปาหมูบ่า้น 
จ านวน 2 จุด

1,000,000    ลดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า
ระบบประปา

ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า

กองช่าง

 

งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

วัตปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่14

16 โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา
ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขยายท่อขนาด 4 นิว้ 
ยาว 3,100 เมตร

100,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่16
17 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาล

หมูบ่า้น(คุ้มหลังวัด)                         
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ประปาหมูบ่า้น ขนาด
ความจุถัง 20 ลูกบาศก์
เมตร

1,000,000   ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่17        
18 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น  

(คุ้มนายสัมพันธ์  หดัขุนทด)                  
   หมู่ที่ 17 บา้นถ้ าเต่า

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ประปาหมูบ่า้น ขนาด
ความจุถัง 15 ลูกบาศก์
เมตร

1,000,000   ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      109
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมทูี ่20

19 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบ
ประปาหมูบ่า้น (คุ้มโปร่งใหญ่)               
      หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าสะอาด
ใช้ในการอปุโภค - บริโภค 
ได้อย่างปลอดภยัทุก
ครัวเรือน

เคร่ืองกรองน้ าระบบ
ประปาคุ้มโปร่งใหญ่ 
หมูท่ี่ 20  บา้นโปร่งใหญ่

  500,000  น้ าประปา
สะอาด 
ปลอดภยั

ประชาชนมี
น้ าประปาที่
สะอาดในการ
อปุโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถังน้ าประปาหมูบ่า้น  
(คุ้มหนองปรือ) หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมถังประปาคุ้ม
หนองปรือ หมูท่ี่ 20 
บา้นโปร่งใหญ่

 500,000  ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

 หมูท่ี ่21       
21 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมูบ่า้น

 หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

วางท่อประปา ยาว 
1,000 เมตร หมูท่ี่ 21 
บา้นซับน้ าเย็น

500,000   

  

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่ 22

22 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น   
หมูท่ี่ 22 บา้นมอสุวรรณ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา 15 ลบ.ม.    
 ลึก 80 เมตร

1,000,000

 

 

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่23  
23 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลติดโรงน้ าด่ืม 

หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบอ่บาดาลบา้น
ซับสนนุ หมูท่ี่ 23

  500,000

  

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

หมูท่ี ่ 25
24 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น   

หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ
เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอปุโภค -
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขนาดความจุถัง
น้ าประปา 12 ลบ.ม.

 

 

 

1,000,000  ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
น้ าประปาในการ
อปุโภค - บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

5,600,000 4,500,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
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งบประมาณ

รวม 24 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค     แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมูท่ี ่2  
1 โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าว          

หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ
เสียงตามสายศาลา
ประชาคม หมูท่ี่ 2

 

500,000

 

 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ี ่3
2 โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าวแบบ

เสียงตามสายภายในหมูบ่า้น                 
   หมู่ที่ 3 บา้นปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ
เสียงตามสาย หมูท่ี่ 3 
บา้นปา่รังงาม

 

 

500,000  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ี ่4
3 โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าวแบบ     

ไร้สายภายในหมู่บา้น                         
 หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ   
ไร้สาย หมูท่ี่ 4 บา้น
ศิลาร่วมสามคัคี

  

500,000  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายขา่ว

 
 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8          

4 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเสียง  
ตามสาย หมู่ที่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ
เสียงตามสาย หมูท่ี่ 8 
บา้นหนองใหญ่

 

500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ี ่12          
5 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบไร้
สาย หมูท่ี่ 12 บา้น
เสาร์หา้ จ านวน 4 จุด

  

500,000  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ี ่17        
6 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย

ภายในหมูบ่า้น จ านวน 6 จุด              
จดุที ่1 บา้นนางภาพิมล  เสาะสืบงาม   
จดุที ่2 บา้นนายสมพาน  หดัขุนทด      
จดุที ่3 บา้นนายวิชล  พันธ์แนน่          
จดุที ่4 บา้นนายด ารงค์  โทขุนทด        
จดุที ่5 บา้นนายสุรพันธ์  วงค์ละมยั      
จดุที ่6 บา้นนายประยงค์  ทวนขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ   
ไร้สาย ภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 17 บา้นถ้ าเต่า 
จ านวน 6 จุด

  

500,000  

 

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่19

7 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 19 บา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ   
ไร้สายภายในหมูบ่า้น 
จ านวน 3 จุด

 

 500,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมูท่ี ่20         
8 โครงการกอ่สร้างหอกระจายข่าวแบบ

เสียงตามสายภายในหมูบ่า้น หมูท่ี่ 20 
บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ
เสียงตามสายบา้นโปร่ง
ใหญ่ หมทูี่ 20

500,000

  

จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมทูี ่22    
9 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย

ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 22 บา้นมอสุวรรณ
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ   
ไร้สาย บา้นมอสุวรรณ 
หมูท่ี่ 22 (จ านวน 5 จุด)

500,000    จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ วัตปุระสงค์

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่23        

10 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าวแบบไร้สาย
ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 23 บา้นซับสนุน่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าวแบบ   
ไร้สาย บา้นซับสนุน่ 
หมูท่ี่ 23

500,000

 

  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1,500,000 500,000 1,500,000 1,000,000 500,000

 

 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      115

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 
รวม 10 โครงการ

วัตปุระสงค์

 

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้างอาคารส านกังานที่ท าการ
 อบต.หว้ยบง

เพื่อเปน็อาคารปฏบิติังาน
และใหบ้ริการแกผู้่มาติดต่อ
ราชการ

อาคารส านกังาน ที่ท า
การ อบต.หว้ยบง (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด)

5,000,000 อาคาร
ส านกังานที่ได้
มาตรฐาน

สถานที่ปฏบิติังาน
ได้มาตรฐาน ผู้มา
ติดต่อมคีวามพึง
พอใจ

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างอาคารกองช่าง        
อบต.หว้ยบง

เพื่อเปน็อาคารปฏบิติังาน
และใหบ้ริการแกผู้่มาติดต่อ
ราชการ

อาคารกองช่าง (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด)

1,000,000 อาคาร
ปฏบิติังานที่ได้
มาตรฐาน

สถานที่ปฏบิติังาน
ได้มาตรฐาน ผู้มา
ติดต่อมคีวามพึง
พอใจ

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถดับเพลิง (งาน
ปอ้งกนัฯ)

เพื่อความสะดวกในการ
ปฏบิติังาน

โรงจอดรถแบบโครง
เหล็กตามแบบมาตรฐาน

500,000   อาคาร
ปฏบิติังานที่ได้
มาตรฐาน

เกดิความสะดวก
ในการปฏบิติังาน

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างโครงเหล็กติดปา้ย
ประชาสัมพันธ์ภายในต าบล

เพื่อติดปา้ยประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ใหป้ระชาชนทราบ

ปา้ยขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 5 เมตร สูง 6
 เมตร ท่อเหล็ก GS f 3'
 และตามข่ายลวดเหล็ก
 จ านวน 3 จุด  

100,000 จ านวน
ประชาชนที่
ทราบข้อลู
ข่าวสาร

ประชาชนทราบ
ข้อมลูข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

งบประมาณ

 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ตอ่เตมิ/ซ่อมแซม อาคาร  ศาลาประชาคม ศาลาเอนกประสงค์



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการกอ่สร้างปา้ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หว้ยบง (กองการศึกษาฯ)
เพื่อบอกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปา้ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  200,000 ปา้ยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในการ
ติดต่อราชการ

กองช่าง

หมูท่ี ่1   
6 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์       

คุ้มศาลตาปู ่หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง
เพื่อเปน็จุดศูนย์รวมของ
หมูบ่า้นในการท ากจิกรรม
ต่างๆ

กว้าง 3.50 เมตร       
 ยาว 7 เมตร

 

 

500,000

 

ศาลา
เอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมขีนาด
สถานที่ท า
กจิกรรมร่วมกนั
เพิ่มขึน้

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม         
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง

เพื่อเปน็จุดศูนย์รวมของ
หมูบ่า้นในการท ากจิกรรม
ต่างๆ

 กว้าง 8 เมตร          
ยาว 16 เมตร

 
 

 500,000 ศาลา
ประชาคม
เพิ่มขึน้ 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

หมทูี ่21        
8 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม         

หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น
เพื่อเปน็จุดศูนย์รวมของ
หมูบ่า้นในการท ากจิกรรม
ต่างๆ

ศาลาประชาคมบา้นซับ
น้ าเย็น หมทูี่ 21

500,000

  

 ศาลา
ประชาคมที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      117

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมทูี ่23

9 โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม         
หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่

เพื่อเปน็จุดศูนย์รวมของ
หมูบ่า้นในการท ากจิกรรม
ต่างๆ

ศาลาประชาคมบา้นซับ
สนุน่ หมูท่ี่ 23

1,000,000  ศาลา
ประชาคม
เพิ่มขึน้ 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

หมูท่ี ่8  
10 โครงการติดต้ังการ์ดเรลถนนบริเวณ   

บล็อกคอนเวิร์สข้ามคลองศาลตาปู่
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา

การ์ดเรลบา้นหนอง
ใหญ่ หมูท่ี่ 8

500,000    

 

จ านวนการ์ด
เรลที่เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา และ
ลดอบุติัเหตุ

กองช่าง

500,000 1,000,000 1,500,000 6,500,000 300,000
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

รวม 10 โครงการ



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
  

หมูท่ี ่1
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงบา้นนาย
เหลืองสุดใจ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ยาว 1600 เมตร

 

2,560,000

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
   -เร่ิมจากลานมนันายเจริญ  บวัหลวงงาม
 ถึงบา้นนายสมหมาย  เปรียบจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 100 เมตร

 

500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง                           
  -เร่ิมจากลานมนันายเจริญ  บวัหลวงงาม
 ถึงบา้นนางบาหยัน  พรคอน

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 150 เมตร

   

 500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่าง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่2

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
 หมูท่ี่ 2 บา้นหนองการาดนอ้ย              
    -เร่ิมจากบา้นนางจินตนา  อนิทร์นิม่    
 ถึงบา้นนายนอ้ย  ภมิูโคกรักษ์

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 100 เมตร

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย                 
 -เร่ิมจากบา้นนายสมคาด  ดาวสันเทียะ 
ถึงบา้นนางสาวณัฐฌา  นอ้ยนาท้าว

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 80 เมตร

 

500,000

 

 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

หมูท่ี ่3
6 โครงการขายายเขตไฟฟ้าแรงต่ า          

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
   -เร่ิมจากบา้นนางจันทร์หอม  ปผุาลา   
 ถึงศาลตาปู่

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 200 เมตร

 

500,000  

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
7 โครงการขายายเขตไฟฟ้าแรงต่ า          

หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
  -เร่ิมจากบา้นนางบษุยา  เทียบแสน      
ถึงวัดปา่ฌงโค

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 200 เมตร

 500,000

  

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์                    
หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม                         
   -เร่ิมจากถนน นม.2256 ถึงภายใน
หมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

500,000

   

 ไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รังงาม

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

 

  

500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่างแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่4   
10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            

หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี                 
  -เร่ิมจากถนนกลางบา้น ถึงบา้นนายแสวง
  พุฒบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 200 เมตร

  

500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

แบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 4 บา้นศิลาร่วมสามคัคี

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์          
จ านวน 10 จุด

 

  

200,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่5    
12 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

แบบพลังงานแสงอาทิตย์ซอยข้างวัด    
บา้นนอ้ยพัฒนา หมู่ที่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 2 
จุด

 40,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ทางเข้าอา่งเกบ็
น้ าบา้นนอ้ยพัฒนา หมู่ที่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 5 
บา้นนอ้ยพัฒยนา

 

 

 500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
แบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่6

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม    
สายดับ หมู่ที่ 6 บา้นซับพลู                  
  -เร่ิมจากบา้นนายนา่น  คนทองหลาง ถึง
หนา้บา้นนางชุมสาย  โกสิริ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 800 เมตร

500,000

 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม    
สายดับ หมู่ที่ 6 บา้นซับพลู                  
  -เร่ิมจากศาลตาปู ่ถึงแยกถนนลาดยาง
ทางไปบา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 800 เมตร

 500,000

 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสาย
ดับ หมู่ที่ 6 บา้นซับพลู                        
  -เร่ิมจากบา้นนายบลัลัง  ช่วยงาน ถึง
สระหลวง

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 200 เมตร

500,000

 

 จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม    
สายดับ หมู่ที่ 6 บา้นซับพลู                  
   -เร่ิมจากบา้นนางอทุัย  ผลพิมาย ถึง
บา้นนางสาวกาญจนา  อนิทรสูงเนนิ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 220 เมตร

500,000  

 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

 

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8  

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากบา้นนายสมพงษ ์พูดคล่อง      
ถึงบา้นนายณัฐพล  คัมภริานนท์

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 100 เมตร

 

 

500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
  -เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึงบา้นนายกล้า 
เหาะขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 150 เมตร

 

 

500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
   -เร่ิมจากบา้นนายทวี  จันทบรีุ ถึงบา้น
นางบปุผา  หล าค า

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 500  เมตร

 

 

 

500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดต้ังไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ                          
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากสถานอีนามัย ถึงบา้นนายสุภาพ 
 พูดคล่อง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ขยายเขตสายดับยาว 
300  เมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารระ  

 

 

500,000

 

ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
22 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดต้ังไฟ

ส่องสว่างสาธารณะ                          
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนางส าราญ ถึงบา้นนายสงกา

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ขยายเขตสายดับยาว 
700 เมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ

 

500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดต้ังไฟ
ส่องสว่างสาธารณะ                         
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่                       
 -เร่ิมจากบา้นนายอ านาจ  นามบตุร      
ถึงบา้นนายสมศักด์ิ  สินขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ขยายเขตสายดับยาว 
700 เมตร พร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ

500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่10
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             

หมูท่ี่ 10 บา้นภผูาทอง                        
 -เร่ิมจากบา้นนายบณัฑิต  ชอนขุนทด    
ถึงบา้นนางศิลา

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 300 เมตร

 500,000

  

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 

วัตปุระสงค์



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02

   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่11        

25 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์                   
หมูท่ี่ 11 บา้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 3 
จุด

60,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่12  
26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้              
 -เริมจากบา้นนายประสิทธิ์ ถึงบา้นนางเภา

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 100 เมตร

500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้               
 -เริมจากบา้นนายบวร ถึงบา้นนางนงนชุ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 30 เมตร

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

28 โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมูบ่า้น   
    หมู่ที่ 12 บา้นเสาร์หา้

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12 บา้น
เสาร์หา้

   500,000 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

 

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่13        

29 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์                   
หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 13 
บา้นไทยสงบ

 

 

200,000  ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่14  
30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             

หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากส านกัสงฆ ์ถึงบา้นนายประเสริฐ
  กา้มสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 800 เมตร

500,000

 

 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนายทุ้ง  ส าราญ ถึงวัด
บา้นซับพลูนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 150 เมตร

500,000

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 14 บา้นซับพลูนอ้ย                     
   -เร่ิมจากบา้นนางสมควร  พุ่มสบาย     
 ถึงบา้นนางแว้น  คุขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 100 เมตร

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่15

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
   -เร่ิมจาก ร.พ.สต.หว้ยบง ถึงบา้นนาง   
 บญุโฮม  ออ่นใจ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 400 เมตร

500,000  

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
   -เร่ิมจาก ร.พ.สต.หว้ยบง ถึงบา้นนาง
เล่ือน  เลิศสันเทียะ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 300 เมตร

 

500,000

 

 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
 -เร่ิมจากบา้นนายจรัสโรจน ์ สุวรรณกลาง
 ถึงคลองสาธารณะ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 350 เมตร

 

500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
    -เร่ิมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงบา้น
นายนวย  บญุนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ยาว 150 เมตร

 

500,000

 

 

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

งบประมาณ

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             

หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์                 
  -เร่ิมจากบา้นนายเหลือง  ภมูรุิณ ถึงบา้น
นายสง่า  โมมขุนทด

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 180 เมตร

 

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

หมูท่ี ่16         
38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             

หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร                          
   -เร่ิมจากถนน นม. 4033 ถึงบา้นนาง
สากล  กลางสวัสด์ิ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 170 เมตร

 

500,000

  

 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

39 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน    
 10 จุด

 200,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่18
40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถึงอาคาร

หอประชุมสาธารณะ เลขที่ 260
เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า         
ยาว 70 เมตร

500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่19

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
  -เร่ิมจากบา้นนางนอ้ม  ค าเมอืง ถึงบา้น
นายสุพล  ดีกล้า

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า         
ยาว 150 เมตร

500,000

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า             
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
 -เร่ิมจากบา้นนางสิรี  เด่นจันทึก ถึงบา้น
นางราตรี  ริมไธสง

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า         
ยาว 250 เมตร

500,000

  

 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด                     
 -เร่ิมจากสามแยกไร่นางเนีอ่ง  มณีศรี    
ถึงส านกัสงฆโ์นนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 800 เมตร

 

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

44 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมูบ่า้น 
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์         
จ านวน 10 จุด   

200,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะมี
จ านวนเพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
45 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

พร้อมสายดับ หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพร้อมสายดับ
 จ านวน 3 จุด

 

60,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะมี
จ านวนเพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่20  
46 โครงการติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้าภายใน

หมูบ่า้น หมูท่ี่ 20 บา้นโปร่งใหญ่
เพื่อใหป้ระประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้เพียงพอกบัความต้องการ

หมอ้แปรงไฟฟ้า หมูท่ี่ 
20 บา้นโปร่งใหญ่ 
จ านวน 1 หมอ้

500,000  

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ
กบัความต้องการ
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
คุ้มหนองปรือ หมู่ที่ 20 บา้นโปร่งใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้ายาว 
200 เมตร

 500,000   จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

หมูท่ี ่21
48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            

หมูท่ี่ 21 บา้นซับน้ าเย็น                      
   -เร่ิมจากบา้นนายสมเกยีรติ ถึงบา้นนาย
สุเมธ

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 200 เมตร

500,000

  

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

 



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่22    

49 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
พร้อมสายดับ หมูท่ี่ 22 บา้นมอสุวรรณ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพร้อมสายดับ
 จ านวน 12 จุด

120,000

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

หมูท่ี ่23
50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            

หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่                         
  -เร่ิมจากบา้นนายเซ้ียง ถึงบา้นนายอาทร

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 800 เมตร

 500,000

 

  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า            
หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่                         
    -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงไร่นาง
ไพจิตร  พวงพิลา

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ยาว 1,000 เมตร  500,000

 

 

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

หมูท่ี ่24        
52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมูท่ี่ 24 

บา้นหว้ยโปร่ง                                  
  -เร่ิมจากปากทางถึงบา้นนายธงชัย บตุร
ผ่อง

เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ยาว 500 เมตร

500,000  

 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน     
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
53 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 24 บา้นหว้ย
โปร่ง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกและปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพร้อมสายดับ
 จ านวน 11 จุด

220,000   

 

 ไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึน้

ประชาชนมคีวาม
สะดวกและ
ปลอดภยัในการ
สัญจรยามค่ าคืน

กองช่าง

4,400,000 12,300,000 3,960,000 4,000,000 700,000

 
 
 

 

  

รวม 53 โครงการ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค    แบบ  ผ.02
   

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 อดุหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ าเภอด่าน

ขุนทด
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายใน
เขต อบต.หว้ยบง

เขตไฟฟ้าแรงต่ าและ
โคมไฟฟ้าส่องสว่างใน
เขตพื้นที่ต าบลหว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง

โครงการ/กิจกรรม
ที่

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

รวม 1 โครงการ



  

แบบ  ผ.02
2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื  
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 
 หมูท่ี ่1        
1 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้น         

คุ้มสวนปา่ หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง
เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 5 เมตร          
ยาว 30 เมตร          
 ลึก 3 เมตร

1,000,000   

 

จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น         
หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 7 เมตร          
ยาว 100 เมตร    
(ขนาดความสูงเพิ่มขึน้)

 

 

400,000 ฝายน้ําล้นได้
มาตรฐานใช้งาน
ได้ปกติ

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่2
3 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้น         

ท่าสีหลอด                            
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราดนอ้ย

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 5 เมตร          
ยาว 8 เมตร

2,000,000  ฝายน้ําล้นได้
มาตรฐานใช้งาน
ได้ปกติ

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส้าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด้าเนินการเอง
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต้าบลหว้ยบง
    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน ้าลน้/คันกั นน ้า

วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่7

4 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้นบริเวณ
ไร่นายสมบรูณ์  พระใหญ่          
หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 40 เมตร        
ยาว 90 เมตร

  3,000,000  จํานวนฝายน้ําล้น
เพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่8
5 โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นคุ้ม

บา้นนางบวัเลือน หมู่ที่ 8 บา้น
หนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ฝายน้ําล้นคุ้มบา้นนาง
บวัเลือน

  

 

800,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่ซ่อมแซมเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นคุ้ม
บา้นนางสุนนัท์ อนิทะดก             
   หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 5 เมตร          
ยาว 50 เมตร

 

  

 

400,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่ซ่อมแซมเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่12
7 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้นบริเวณ

ไร่นางสํารวย  ฟีสันเทียะ           
หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 10 เมตร

500,000  

 

 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง
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    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่13

8 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้นบริเวณ
หลังบา้นนางต๋ิม  เพ็งจันทึก       
หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ฝายน้ําล้นบา้นไทยสงบ
 หมูท่ี่ 13

500,000  จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่16  
9 โครงการกอ่สร้างฝายชลอน้ํา      

หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร           
ระหว่างไร่นางระเบยีบ  คําสระ - 
ไร่นายจํานงค์  คําสระ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 10 เมตร

 

500,000   จํานวนฝายชลอ
น้ําที่กอ่สร้าง
เพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้น        
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร           
ระหว่างไร่นายชลอ  คําสระ - ไร่
นายอนชุาติ  คําสระ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 10 เมตร

 

   500,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้นหลังวัด
ซับไทร (ขนาดความกว้างเพิ่ม)    
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ฝายน้ําล้นมขีนาด
ความกว้างเพิ่มขึน้

 

   500,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง
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งบประมาณ

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
12 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้น        

หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร            
ระหว่างไร่นางส่ิว - ไร่นายกติติเทพ 
 โพธิ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 20 เมตร

 

   1,000,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมฝายชลอน้ํา     
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร           
ระหว่างไร่นายอดุลย์  คําสระ - ไร่
นายต้อย

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ฝายชลอน้ํา หมูท่ี่ 16 
บา้นซับไทร

   500,000 จํานวนฝายชลอ
น้ําที่ซ่อมแซม

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่22
14 โครงการปรับปรุงฝายน้ําล้น        

หมูท่ี่ 22 บา้นมอสุวรรณ
เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ฝ่ายน้ําล้น หมูท่ี่ 22 
บา้นมอสุววรณ(ขนาด
ความสูงเพิ่มขึน้)

400,000  จํานวนฝายน้ําล้น
ที่ปรับปรุง

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่24
15 โครงการกอ่สร้างผนงัปอ้งกนัตล่ิงพัง

 หมูท่ี่ 24 บา้นหว้ยโปร่ง
เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ผนงักนัตล่ิงพัง        
ยาว 300 เมตร

750,000     ผนงัปอ้งกนัตล่ิง
พังที่กอ่สร้าง

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

 

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

ที่



 
 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื  แบบ  ผ.02
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่25  

16 โครงการกอ่สร้างฝายน้ําล้น         
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 4 เมตร          
ยาว 20 เมตร

  

1,000,000 จํานวนฝายน้ําล้น
ที่กอ่สร้างเพิ่มขึน้

ประชาชนมนี้ําใช้
เพียงพอใน
การเกษตร และ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

4,650,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 4,100,000

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื    

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

 

 

รวม - โครงการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

รวม 16 โครงการ



 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
โครงการขดุลอกแหลง่น ้า  

หมูท่ี ่1
1 โครงการขุดลอกบอ่ชลประทาน    

หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง
เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

 กว้าง 200 เมตร      
ยาว 700 เมตร         
ลึก 3 เมตร

 3,000,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่5
2 โครงการขุดลอกคลองใต้อา่งเกบ็น้ํา

บา้นนอ้ยพัฒนา                      
หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ยพัฒนา              
 -เร่ิมจากอา่งเกบ็น้ําบา้นนอ้ยพัฒนา
 ถึงสระน้ําสาธารณประโยชนห์มูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 8 เมตร          
ยาว 1,500 เมตร

 500,000     จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่6
3 โครงการขุดลอกคลองหว้ยลึก

ชลประทาน ถึงบา้นนายสัมฤทธิ์  
ตู๊บสันเที๊ยะ หมู่ที่ 6 บา้นซับพลู

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ยาว 2,000 เมตร  2,000,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม

2.3 แผนงานการเกษตร

    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 



 

 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8

4 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ   
หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 15 เมตร        
ยาว 2,000 เมตร      
 ลึก 4 เมตร

   1,000,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ    
คุ้มบา้นนายอานนท์                   
 หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 100 เมตร       
ยาว 100 เมตร         
ลึก 7 เมตร

  500,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกสระหลังวัดหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 100 เมตร       
ยาว 100 เมตร         
 ลึก 7 เมตร

 500,000     จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ําหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 8 บา้นหนองใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 100 เมตร      
ยาว 100 เมตร         
ลึก 7 เมตร

  500,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

 

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่10

8 โครงการขุดลอกสระคุ้มหนองแจ้ง 
หมูท่ี่ 10 บา้นภผู่ทอง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

สระคุ้มหนองแจ้ง 500,000   จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

 หมูท่ี ่11
9 โครงการขุดลอกสระน้ํา คุ้มบา้น

นายทองใส  ธรรมเที่ยง               
  หมู่ที่ 11 บา้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

สระน้ําหมูท่ี่ 11 500,000    จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่12
10 โครงการขุดลอกคลอง              

หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้                 
   -เร่ิมจากถนน นม. 3165 ถึงไร่
นายประสิทธิ์  อกอุน่

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 15 เมตร        
ยาว 400 เมตร         
ลึก 3 เมตร

500,000     จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 



 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการขุดลอกคลองฝายน้ําล้น

หลังศาลาประชาคม                   
    หมูท่ี่ 12 บา้นเสาร์หา้

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ยาว 200 เมตร         
ลึก 3 เมตร

  500,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ํา
สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นเสาร์หา้

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

เนือ้ที่ 2 ไร่ ลึก 3 เมตร  1,000,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่13
13 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ

บริเวณหลังบา้นนางรําพึง          
หมูท่ี่ 13 บา้นไทยสงบ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

สระน้ําสาธารณะ หมูท่ี่
 13 บา้นไทยสงบ

500,000   จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่15
14 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 

หมูท่ี่ 15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์         
        -เร่ิมจากสะพานหนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึงถนน นม.2256

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

 ยาว 1,500 เมตร  1,000,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

 

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่16

15 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ําลํา
มะกรูด หมู่ที่ 16 บา้นซับไทร

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

อา่งเกบ็น้ําลํามะกรูด 
หมูท่ี่ 16 บา้นซับไทร

   1,000,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่17
16 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ

ประโยชน ์หมูท่ี่ 17 บา้นถ้าเต่า      
  -เร่ิมจากเขตติดต่อบา้นซับสมบรูณ์
 หมูท่ี่ 15 ถึงเขตติดต่อบา้นปราสาท
 ตําบลหนิดาด

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 15 เมตร        
ยาว 3,000 เมตร

  1,000,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่19
17 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ 

หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด คุ้มนางสิรี
  เด่นจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 80 เมตร        
ยาว 120 เมตร         
ลึก 4 เมตร

 300,000   จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต้าบลหว้ยบง                                                                      144
 



 

 

2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่21

18 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ําซับยาง 
หมูท่ี่ 21 บา้นซับยาง

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 20 เมตร        
ยาว 500 เมตร

1,000,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

19 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ   
หมูท่ี่ 19 บา้นโนนสะอาด คุ้มนางสิรี
  เด่นจันทึก

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 10 เมตร         
ยาว 15 เมตร

  300,000 จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่23
20 โครงการขุดลอกคลองหว้ยลึก      

หมูท่ี่ 23 บา้นซับสนุน่
เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

ยาว 2,500 เมตร  2,500,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่25

21 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ   
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 15 เมตร        
ยาว 300 เมตร

500,000  จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

22 โครงการขุดลอกบอ่สาธารณะ      
หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ

เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอในการเกษตร
และการอปุโภค บริโภค

กว้าง 15 เมตร         
ยาว 30 เมตร          
 ลึก 4 เมตร

  500,000    จํานวนแหล่งน้ําที่
ขุดลอกเพิ่มขึน้

ประชาชนมแีหล่งน้ํา
ใช้เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

1,500,000 2,800,000 4,000,000 7,300,000 4,000,000

 
 

    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด้าริ

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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รวม 22 โครงการ



    ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

กลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบลหว้ยบง
เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
อาชีพใหดี้ยิง่ขึน้

กลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบล 
หว้ยบง

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพที่เข้ารับ
การอบรม

ประชาชนต าบล   
หว้ยบงมอีาชีพ สร้าง
รายได้อย่างยัง่ยืน

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

2 โครงการฝึกอบรมหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพียงต าบลหว้ยบง

เพื่อน าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
อาชีพอย่างยัง่ยืน

กลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบล 
หว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพที่เข้ารับ
การอบรม

ประชาชนสร้าง
เศรษฐกจิแบบ
พอเพียงได้อย่างยัง่ยืน

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บั
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหค้วามรู้เกีย่วอาชีพ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่
เข้าฝึกอบรมอาชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมอีาชีพที่
เหมาะสมเพื่อสร้าง
รายได้

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

หมูท่ี ่2
4 โคงการส่งเสริมและสนบัสนนุ

กลุ่มอาชีพท าน้ าพริกบา้นหนอง
กราดนอ้ย

เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ใหก้บัประชาชน

กลุ่มอาชีพท าน้ าพพริก 
หมูท่ี่ 2 บา้นหนองกราด
นอ้ย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสมาชิก
กลุ่มอาชีพท า
น้ าพริก

กลุ่มอาชีพมคีวาม
เข้มแข็งพัฒนาสินค้า
ที่ได้มาตรฐานสร้าง
รายได้

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
ส าหรับ  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 



 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

 หมูท่ี ่3
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและ

วิสาหกจิชุมชนบา้นปา่รังงาม
เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
วิสาหกจิชุมชนใหม้รีายได้
เพิ่มขึน้

กลุ่มอาชีพและวิสาหกจิ
ชุมชน หมูท่ี่ 3 บา้นปา่รัง
งาม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพมคีวาม
มัน่คงและมรีายได้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมอีาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

ส านกัปลัด

หมูท่ี ่8
6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

บา้นหนองใหญ่
เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม้ี
รายได้

กลุ่มอาชีพบา้นหนองใหญ่
 หมูท่ี่ 8 บา้นหนองใหญ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพมคีวาม
มัน่คงและมรีายได้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมอีาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

ส านกัปลัด

หมูท่ี ่11  
7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ หมูท่ี่ 11 
บา้นวังผาแดง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้และ
สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน

กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้
เล้ียงแพะ หมูท่ี่ 11 บา้น
วังผาแดง

50,000   50,000    50,000    50,000   50,000     จ านวนกลุ่ม
อาชีพมคีวาม
มัน่คงและมรีายได้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมอีาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

ส านกัปลัด

หมูท่ี ่19
8 โครงการส่งเสริมอาชีพและ

วิสาหกจิชุมชน(แปรรูป
เนือ้สัตว์)บา้นโนนสะอาด

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
วิสาหกจิชุมชนใหม้รีายได้
เพิ่มขึน้

กลุ่มอาชีพและวิสาหกจิ
ชุมชน หมูท่ี่ 19 บา้นโนน
สะอาด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม
อาชีพมคีวาม
มัน่คงและมรีายได้
เพิ่มขึน้

ประชาชนมอีาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

ส านกัปลัด

งบประมาณ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 
 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

หมูท่ี ่22
9 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงแพะ

 หมูท่ี่ 22 บา้นมอสุวรรณ
เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ใหแ้กป่ระชาชน

กลุ่มอาชีพเล้ียงแพะ หมูท่ี่
 22 บา้นมอสุวรรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ
เล้ียงแพะเพิ่มขึน้

ประชาชนมอีาชีพ
และมรีายได้เพิ่มขึน้

ส านกัปลัด

970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

 

 

โครงการ/กิจกรรม

 

 
รวม 9 โครงการ

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่
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วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  
3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการหนึง่ต าบล           

หนึง่ผลิตภณัฑ์
เพื่อสร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ของประชาชนของ
ต าบลหว้ยบง

ผลิตภณัฑ์ชองต าบลหว้ยบง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลิตภณัฑ์ของ
ต าบลหว้ยบง

ต าบลหว้ยบงมี
ผลิตภณัฑ์ของท้องถิน่
 สร้างรายได้อย่าง
ยัง่ยืน

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ        
เพื่อสร้างรายได้ใหก้บั
ประชาชนต าบลหว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชีพ       
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึน้

ประชาชนต าบลหว้ยบง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนต าบล   
หว้ยบงมอีาชีพ สร้าง
รายได้อย่างยัง่ยืน

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.3 แผนงานการเกษตร  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้และ
น ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
พืชเกษตร

เกษตรกรต าบลหว้ยบง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรมคีวามรู้
ประสบการณ์น ามา
ปรับใช้การปลูกพืช
เกษตร

กองส่งเสริม
การเกษตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่: ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

 

รวม 1 โครงการ

ที่

วัตปุระสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตปุระสงค์
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รวม 2 โครงการ

งบประมาณ



 

 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต
4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมบคุลากรท้องถิน่
และผู้น าชุมชน

เพื่อพัฒนาบคุลากร
ท้องถิน่และผู้น าชุมชน
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏบิติังาน

บคุลกรท้องถิน่และผู้น า
ชุมชนต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนบคุลกร
ท้องถิน่และผู้น า
ชุมชนที่เข้าอบรม

บคุลากรท้องถิน่
และผู้น าชุมชนมี
จิตส านกึ
รับผิดชอบต่อ
หนา้ที่อย่างถูกต้อง

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบือ้งต้นในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับประชาชน

เพื่ออบรมส่งเสริมและ
ใหค้วามรู้ด้านกฏหมาย
เบือ้งต้นใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับ
ประชาชน

ประชาชนในต าบลหว้ยบง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าอบรม/
ร้อยละของผลการ
เรียนรู้และความพึง
พอใจ

ประชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบักฎหมายมี
ภมูคุ้ิมกนัทาง
กฎหมายเพื่อ
ปอูงกนัการกระท า
ผิดกฎหมาย

 ส านกัปลัด  
(งานนติิการ)

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต
4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
3 โครงการอบรมใหค้วามรู้

ด้านระเบยีบกฎหมาย
ท้องถิน่ แกผู้่บริหารท้องถิน่
 สมาชิกสภา และพนกังาน
ของ อบต.หว้ยบง

เพื่อใหเ้พิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย
ท้องถิน่ตระและ
ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการบริหารกจิการ
บา้นเมอืงที่ดี

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของ อบต.
หว้ยบง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าอบรม/
ร้อยละของผลการ
เรียนรู้และความพึง
พอใจ

ประชาชนตระหนกั
ถึงความส าคัญและ
สร้างการรับรู้
เกีย่วกบัการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่
รัฐ มภีมูคุ้ิมกนัจาก
โอกาสกระท าผิด
กฎหมาย

 ส านกัปลัด  
(งานนติิการ)

4 โครงการขยายผลหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ 
มัน่คง ม่ังค่ัง ยัง่ยืน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัโครงการ
เศรษฐกจิพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนด าเนนิ
เศรษฐกจิพอเพียง
ต้นแบบมัน่คง มัง่ค่ัง
 ยัง่ยืน

ส านกัปลัด

5 โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
กจิกรรมในการส่งเสริม
สุขภาพ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนมี
กจิกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ส านกัปลัด 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต
4.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6  โครงการปอูงกนัและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความรู้แนวทางการ
ปอูงกนัปญัหายาเสพติด

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมคีวามรู้
แนวทางปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด

ส านกัปลัด 

7 โครงการแกไ้ขปญัหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์
(บรูณาการร่วมกบั
หนว่ยงานอืน่)

เพื่อปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดโดยท า
กจิกรรมหรือโครงการ
เข้าค่าย/การจัดหาชุด
ตรวจ

ในพื้นที่ต าบลหว้ยบง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

หนว่ยงานต่างๆ 
ร่วมกนัปอูงกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพ
ติด

ส านกัปลัด 

8 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเศรษฐกจิ
พอเพียงตามรอยศาสตร์
พระราชา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และน าความรู้
ประสบการณ์มาพัฒนา
ต าบล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนกังาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนกังานจ้างของ อบต.
หว้ยบง และผู้น าชุมชน

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถน าความรู้
มาปรับใช้เพื่อ
พัฒนาต าบล

ส านกัปลัด 

810,000 810,000 810,000 810,000 810,000

 
 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 8โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  
4.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เด็กปฐมวัยท้องถิน่ไทย
ผ่านการเล่น

เพื่อเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กปฐมวัยมทีักษะ
และพัฒนาการ
ด้านต่างๆเพิ่มขึน้

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพานอ้งท่องโลก 
(ทัศนศึกษานอกสถานที่)

เพื่อใหเ้ด็กๆ ได้เรียนรู้
ประสบการณ์นอก
สถานที่เรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้
ประสบการณ์นอก
สถานที่

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดหาวัสดุในการ
ปฏบิติังานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาและสนบัสนนุ
การเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนวัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง 9 แหง่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มคีวามพร้อมด้าน
วัสดุในการเรียน
การสอน

กองการศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมนกัเรียนสู่
ความเปน็เลิศทางวิชาการ

เพื่อสนบัสนนุส่งเสริม
ความเปน็เลิศทางวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กนกัเรียนได้รับ
ความรู้ทางวิชาการ
เพิ่มเติม

กองการศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การศึกษาท้องถิน่

เพื่อพัฒนาบคุลากรทาง
การศึกษา

บคุลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนบคุลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้
ความสามารถ
พร้อมปฏบิติังานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อจัดกจิกรรมของเด็ก
เนือ่งในงานวันเด็ก
แหง่ชาติ

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กทั่วไป

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองการศึกษาฯ

7 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีและวันส าคัญ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้ท ากจิกรรม
สืบสานงานประเพณีและ
วันส าคัญต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

กองการศึกษาฯ

8 โครงการภมิูปญัญาท้องถิน่
สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กเกดิการ
เรียนรู้ด้านภมูปิญัญา
ท้องถิน่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กมปีระสบการณ์
การเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5

กองการศึกษาฯ

9 โครงการกฬีาสัมพันธ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ท ากจิกรรมร่วมกนัผ่าน
การเล่นกฬีา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กได้พัฒนาทักษะ
การแสดงออกด้าน
กฬีา

กองการศึกษาฯ

10 โครงการปลูกจิตส านกึใน
การออม

เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กมี
จิตส านกึในการออมเงิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กรู้จักการออม
และการใช้จ่าย

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

11 โครงการดูแลสุขภาพเด็ก
กอ่นวัยเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กมสุีขภาพที่ดี
โดยกจิกรรม เช่น ยิม้สวย
 ฟันใส, หวัไร้เหา, หนู
นอ้ยสุขภาพดี ฯลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.หว้ยบง ที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กมสุีขภาพ
ร่างกายที่ดี

กองการศึกษาฯ

12 โครงการสงเคราะหเ์คร่ือง
แต่งกายเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือ
เด็กด้านเคร่ืองแต่งกาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กที่ได้รับ
เคร่ืองแต่งกาย

เด็กมเีคร่ืองแต่ง
กายครบทุกคน

กองการศึกษาฯ

13 โครงการเข้าค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้
บทบาทและหนา้ที่การ
อยูร่่วมสังคม

เยาวชนต าบลหว้ยบงบ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยวชนได้เรียนรู้
บทบาทและหนา้ที่
ของตนเอง

กองการศึกษาฯ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลหว้ยบง

เด็กและเยาวชนต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพด้านต่างๆ

กองการศึกษาฯ

15 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยและสาระการ
เรียนรู้ท้องถิน่

เพื่อปรับปรุงหลักศูตร
สถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยที่ได้มาตรฐาน

หลักสูตรสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนหลักสูตร
สถานศึกษา

มหีลักสูตรที่
เหมาะสมทันสมยั

กองการศึกษาฯ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อพัฒนาครูและ
บคุลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

ครูและบคุลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9
 ศูนย์

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนบครูและ
บคุลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

ครูและบคุลากรมี
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

17 โครงการข่าว
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
กจิกรรมต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมลูข่าวสารด้านต่างๆ
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง 9 ศูนย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ได้รับ
ข้อมลูข่าวสาร

ผู้ปกครองและส่วน
ที่เกีย่วข้องได้รับ
ข้อมลูข่าวสารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

18 โครงการส่งเสริมภมิู
ปญัญาท้องถิน่

เพื่อใหเ้ด็กมคีวามรู้
เกีย่วกบัภมูปิญัญาท้องถิน่

เด็กในต าบลหว้ยบง 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ

เด็กมคีวามรู้
เกีย่วกบัภมูปิญัญา
ในท้องถิน่ของตน

กองการศึกษาฯ

19 โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดม
ความคิดเพื่อพัฒนา
การศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หว้ยบง ทั้ง
 9 ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้า
ประชุม

คณะการมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนา
การศึกษา

กองการศึกษาฯ

20 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หว้ยบง

เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็ก
เล็กมบีรรยากาศที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้

ภมูทิัศนศู์นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ภมูทิัศนศู์นย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ปรับปรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มภีมูทิัศนท์ี่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

21 โครงการจัดหาส่ือการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนบัสนนุให้
ครูผู้สอนมส่ืีอการสอนที่
หลากหลายและมคุีณภาพ

ส่ือการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนส่ือการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มส่ืีอการเรียนที่
หลากหลายทันสมยั

กองการศึกษาฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

22 โครงการผลิตส่ือการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อใหค้รูผู้สอนมคีวามรู้
ความสามารถในการ
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม

ครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 
ศูนย์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนส่ือการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนกัเรียนเกดิดาร
เรียนรู้และเข้าใจใน
เนือ้หาสาระต่อ
กจิกรรมการเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

เพื่อใหผู้้ปกครองมส่ีวน
ร่วมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

จ านวนผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พ?ันา
เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย

สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัย

กองการศึกษาฯ

24 โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย

เพื่อใหผู้้ปกครองได้รับ
ทราบและเข้าใจถึง
หลักการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย

จ านวนผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พ?ันา
เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย

ผู้ปกครองมคีวามรู้
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษาฯ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษามคีวามรู้
และปฏบิติัหนา้ที่ในการ
เปน็คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หว้ยบง ทั้ง
 9 ศูนย์

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษามี
ความรู้และปฏบิติั
หนา้ที่ในการเปน็
คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

26 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคารใหม้ี
ความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

มสีถานที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน

กองการศึกษาฯ

27 โครงการกอ่สร้างร้ัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหม้ร้ัีวขอบชิด
ปอูงกนัไมใ่หเ้ด็กออก
จากสถานศึกษา

ร้ัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

สถานศึกษามร้ั่ว
ปอูงกนัการเกดิเหตุ
ต่างๆ

กองการศึกษาฯ

28 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้มโีรง
อาหารที่ได้มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ

โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน

เด็กนัง่เรียนมโีรง
รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

29 โครงการสนบัสนนุ
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยมี
กจิกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาการเรียนรู้

จ านวนเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
ปฐมวัย ทั้ง 9 ศูนย์

เด็กปฐมวัยมี
กจิกรรมเสริม
ทักษะพัฒนาการ
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

30 โครงการสนบัสนนุค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยมี
เคร่ืองแบบครบทุกคน

จ านวนเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
ปฐมวัย ทั้ง 9 ศูนย์

เด็กปฐมวัยมี
เคร่ืองแบบครบทุก
คน

กองการศึกษาฯ

31 โครงการสนบัสนนุค่า
หนงัสือเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยมี
หนงัสือเรียนครบทุกคน

จ านวนเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
ปฐมวัย ทั้ง 9 ศูนย์

เด็กปฐมวัยมี
หนงัสือเรียนครบ
ทุกคน

กองการศึกษาฯ

 

โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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ที่
งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

4.2 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

32 โครงการสนบัสนนุค่า
อปุกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัยมี
อปุกรณ์เรียนครบทุกคน

จ านวนเด็กนกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กนกัเรียน
ปฐมวัย ทั้ง 9 ศูนย์

เด็กปฐมวัยมี
อปุกรณ์การเรียน
ครบทุกคน

กองการศึกษาฯ

3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000

 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 32 โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต
4.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 สนบัสนนุอาหารเสริม(นม) เพื่อพัฒนานกัเรียนศูนย์

พัมนาเด็กเล็กใหม้ภีาวะ
โภชนาการสมวัย โดยจัด
ใหม้อีาหารเสริม(นม)

นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 
ศูนย์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของนกัเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม
(นม)

นกัเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ตามหลักโภชนการ

กองการศึกษาฯ

2 สนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนานกัเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหม้ภีาวะ
โภชนาการสมวัย โดยจัด
ใหม้อีาหารกลางวัน

นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หว้ยบง ทั้ง 9 
ศูนย์

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของนกัเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน

นกัเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ตามหลักโภชนการ

กองการศึกษาฯ

3 สนบัสนนุอาหารเสริม(นม) เพื่อพัฒนานกัเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา 
ใหม้ภีาวะโภชนาการ
สมวัย โดยจัดใหม้อีาหาร
เสริม(นม)

นกัเรียนโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ต าบล
หว้ยบง ทั้ง 9 แหง่

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของนกัเรียน
ที่ได้รับอาหารเสริม
(นม)

นกัเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ตามหลักโภชนการ

กองการศึกษาฯ

 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ วัตปุระสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  
4.2  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 สนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อพัฒนานกัเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา 
ใหม้ภีาวะโภชนาการ
สมวัย โดยจัดใหม้อีาหาร
กลางวัน

นกัเรียนโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ต าบล
หว้ยบง ทั้ง 9 แหง่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของนกัเรียน
ที่ได้รับอาหาร
กลางวัน

นกัเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ตามหลักโภชนการ

กองการศึกษาฯ

5 สนบัสนนุโรงเรียนในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

เพื่อสนบัสนนุการศึกษา
ของโรงเรียน ตาม
อ านาจหนา้ที่

โรงเรียนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

โรงเรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
 ตามอ านาจหนา้ที่

กองการศึกษาฯ

6 สนบัสนนุการกฬีากลุ่ม
โรงเรียนในพื้นที่ต าบล  
หว้ยบง

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมด้าน
กฬีาของกลุ่มโรงเรียนใน
พื้นที่ต ายบหว้ยบง

โรงเรียนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

โรงเรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
 ตามอ านาจหนา้ที่

กองการศึกษาฯ

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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รวม 6 โครงการ

งบประมาณ



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าหมูบ่า้นด้านสุขภาพ
และการสาธารณสุขใน
ต าบล

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า
ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุขในต าบล

ผู้น าด้านสุขภาพและ
การสาธารณสุขในต าบล 
 หว้ยบง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มแีผนพัฒนาด้าน
สุขภาพและการ
สาธารณสุขในชุมชน

ประชาชนในต าบล
มสุีขภาพและการ
สาธารณสุขที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการยกร่างข้อบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หว้ยบง ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

เพื่อบงัคับใช้ข้อบญัญัติฯ
 ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

ประกาศใช้ข้อบญัญัติฯ 
ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเร่ือง
ข้อบญัญัติฯ ตาม 
พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ที่ประกาศใช้

บงัคับใช้ข้อบญัญัติ
ฯตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในต าบล 
หว้ยบง

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการควบคุมและ
ปอูงกนัโรคติดต่ออนัตราย
หรือโรคติดต่อร้ายแรง

เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่ออนัตราย
หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ประชาสัมพันธ์และ
อบรมการควบคุมปอูงกนั
โรคติดต่ออนัตรายหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปอูงกนัและควบคุม
การระบาด
โรคติดต่ออนัตราย
หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง

ประชาชนมคีวามรู้
ในการปอูงกนัและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ
ร้ายแรง

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคเอดส์และการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

เพื่อเปน็การปอูงกนัการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร
และแกไ้ขปญัหาโรคเอดส์

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
เยาวชนประชาชนต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนการ
ปอูงกนัการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนั
ควรและแกไ้ข
ปญัหาโรคเอดส์

กองสาธารณสุขฯ

ที่ วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5 โครงการปอูงกนัโรคพิษ
สุนขับา้

เพื่อใหชุ้มชนปลอดจาก
โรคพิษสุนขับา้

ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
เยาวชนประชาชนต าบล
หว้ยบง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชนปลอดจาก
โรคพิษสุนขับา้

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใหผู้้ประกอบการมี
มาตรฐานในการด าเนนิ
กจิการ

อบรมผู้ประกอบการใน
ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
อบรม

ผู้ประกอบการมี
มาตรฐานในการ
ด าเนนิกจิการ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้งภายในต าบล

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
รักการออกก าลังกาย

จ านวนฌคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ใช้บริการ ประชาชนมเีคร่ือง
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงวัย
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ

ผู้สูงวัยในต าบลหว้ยบง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงวัยที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้สูงวัยรู้จักการดูแล
ใส่ใจสุขภาพที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ภายในต าบลที่เจ็บปวุย
ฉุกเฉิน

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนประชาชน
ได้รับบริการ

ประชาชนภายใน
ต าบลได้รับการ
ช่วยเหลือกรณีการ
เจ็บปวุยอย่าง
รวดเร็ว

กองสาธารณสุขฯ

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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ที่



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อใหม้คีวามรู้ด้านการ
ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

จ านวนนกัเรียนใน
สถานศึกษาต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

นกัเรียนมคีวามรู้
ด้านการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

11 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบต าบล
หว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับข้อมลูข่าวสาร

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมรณรงค์และ
ปอูงกนัปญัหาด้าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน

เพื่อใหแ้ต่ละครัวเรือน
รู้จักการจัดการขยะใน
ครัวเรือนปอูงกนัปญัหา
ขยะในชุมชน

จ านวนครัวเรือนในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

แต่ละครัวเรือนรู้จัก
การจัดการขยะใน
ครัวเรือนปอูงกนั
ปญัหาขยะในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

13 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคไข้เลือดออก

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ด้านการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ผู้น า อสม.และ
ประชาชนต าบลหว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมคีวามรู้
ด้านการปอูงกนั
และแกไ้ขปญัหา
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

14 โครงการส่งเสริมหมูบ่า้น
ปลอดขยะ

เพื่อจัดหาแหล่งรับซ้ือ
ขยะในชุมชน

รับซ้ือขยะในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนปริมาณขยะ
ลดลง

มแีหล่งรับซ้ือขยะ
และปริมาณขยะ
ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการเยาวชนไทย
หา่งไกลยาเสพติด

เพื่อใหเ้ยาวชนตระหนกั
ถึงโทษภยัของยาเสพติด

เยาวชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนไมยุ่ง่
เกีย่วกบัยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ

16 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบั
 พรบ.สาธารณสุข

เพื่อใหผู้้ประกอบการมี
ความรู้ด้านการ
ประกอบการที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน

อบรมผู้ประกอบการใน
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
อบรม

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านการ
ประกอบการที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการหมูบ่า้นสีเขียว
เมอืงคาร์บอนต่ า

เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อมใหเ้ปน็ชุมชน
นา่อยู่

หมูบ่า้นในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

ลดมลภาวะที่เปน็
พิษในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการ To be Number
 one

เพื่อใหเ้ยาวชนได้ท า
กจิกรรมต่อต้านยาเสพติด

เยาวชนในต าบลหว้ยบง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนได้ท า
กจิกรรมรณรงค์
ปอูงกนัยาเสพติด

กองสาธารณสุขฯ

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

19 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของหมูบ่า้น

เพื่อด าเนนิโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของหมูบ่า้น
ตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อดุหนนุงบประมาณ 25 
หมูบ่า้นๆ ละ 20,000 
บาท

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมูบ่า้นที่
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้ท า
กจิกรรมด้าน
สาธารณสุขตาม
แนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

20 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

เพื่อปอูงกนั ควบคุม 
โรคพิษสุนขับา้

ฉีดวัคซีนปอูงกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสุนขัที่ฉีด
วัคซีน

พื้นที่ต าบลหว้ยบง
ปลอดจากโรคพิษ
สุนขับา้

กองสาธารณสุขฯ

21 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนขับา้

เพื่อส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึน้ทะเบยีนสัตว์

จ านวนสัตว์ในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสัตว์ใน
ต าบลหว้ยบงที่ขึน้
ทะเบยีน

รู้จ านวนสัตว์ที่มี
เจ้าของและไมม่ี
เจ้าของท าให้
สามารถควบคุมการ
เกดิโรคพิษสุนขับา้

กองสาธารณสุขฯ

22 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานอาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์
โลก

เพื่ออบรมใหค้วามรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บั
อาสาสมคัรท้องถิน่    
รักษโ์ลก

อาสาสมคัรท้องถิน่รักษ์
โลกต าบลหว้ยบง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนอาสาสมคัร
ท้องถิน่รักษโ์ลกที่
เข้าร่วมโครงการ

อาสาสมคัรท้องถิน่
รักษโ์ลกความรู้ใน
การด าเนนิกจิกรรม
โครงการ

กองสาธารณสุขฯ

 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      167

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

4.3 แผนงานสาธาณสขุ  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

23 โครงการปอูงกนัการ
ต้ังครรภก์อ่นวัยอนัควร

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การปอูงกนัการต้ังครรภ์
กอ่นวัยอนัควร

เยาวชนภายในต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

มารดาที่มอีายุต่ า
กว่า 20 ป ีลดลง

กองสาธารณสุขฯ

24 โครงการปอูงกนัโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เร่ืองการปอูงกนัโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชนต าบลหว้ยบง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

อตัราการเกดิ
โรคติดต่อลดลง

กองสาธารณสุขฯ

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

 
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 
รวม 24 โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

4.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
 เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้าง/
ซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด้านที่อยูอ่าศัย

บา้นผู้ยากไร้ภายต าบล 
หว้ยบง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนบา้นที่
กอ่สร้างหรือ
ซ่อมแซม

ผู้ยากไร้มบีา้น
ส าหรับอยูอ่าสัย

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 
 
 

 

 

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
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วัตปุระสงค์

รวม 1 โครงการ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

4.5 แผนงานเคหะและชมุชน  
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

 หมูท่ี ่25  
1 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา

 หมูท่ี่ 25 บา้นซับเจริญ
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมสีถายที่ออก
ก าลังกาย

สนามกฬีาบา้นซับเจริญ 
หมูท่ี่ 25

 500,000     จ านวนประชาชนผู้
มาใช้บริการ

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างลู่วิ่งออก
ก าลังกายผิวแอสฟัลท์ติ
กรอบสระน้ า หมู่ที่ 1 บา้น
หว้ยบง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

กว้าง 3 เมตร ยาว 400 
เมตร

 500,000       จ านวนประชาชนผู้
มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

กองช่าง

หมูท่ี ่15  
3 โครงการกอ่สร้างลู่วิ่งออก

ก าลังกายผิวแอสฟัลท์ติ
กรอบสระน้ า หมู่ที่ 15 
บา้นทรัพย์สมบรูณ์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย

กว้าง 4  เมตร ยาว 550 
เมตร

 500,000       จ านวนประชาชนผู้
มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

กองช่าง

- 1,000,000 500,000 - -

 

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

 

รวม 3 โครงการ

ที่ วัตปุระสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต     

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจัดต้ังด่านตรวจ

ร่วมกบัสถานตี ารวจ รพ.
สต.เพื่อปอูงกนัการแพร่
ระบาดของยาเสพติด

เพื่อสกดักัน้และปอูงกนั
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดภายในต าบล

จัดต้ังด่านตรวจบริเวณ
จุดเส่ียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

สกดักัน้และ
ปอูงกนัการแพร่
ระบาดยาเสพติด
เข้ามาในพื้นที่

ส านกัปลัด

2 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ 
  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การได้รับสวัสดิการด้าน
ต่างของผู้สูงอายุ   ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลหว้ย
บง หมูท่ี่ 1 - 25

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้เกีย่วกบั
สวัสดิการที่พึงได้รับ

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

3 โครงการศึกษาสัมมนา     
 ดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสิมสุขภาพจิต
และสุขภาพกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหว้ย
บง หมูท่ี่ 1 - 25

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุมคีวามรู้ใน
การดูแลตนเอง
อย่างมคีวามสุข

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีต าบล
  หว้ยบง

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของ
สตรีใหม้บีทบาททาง
สังคมมายิง่ขึน้

กลุ่มสตรีต าบลหว้ยบง 
หมูท่ี่ 1 - 25

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

กลุ่มสตรีมกีจิกรรม
เพื่อส่งเสริม
บทบาททางสังคม

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

 

4.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งบประมาณ

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต     

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่4   
5 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้

ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียงบา้นศิลาร่วม
สามคัคี

เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิ
ครัวเรือนเศรษฐกจิแบบ
พอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
แบบพอเพียงบา้นศิลา
ร่วมสามคัคี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมคีวามรู้
ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

หมูท่ี ่19
6 โครงการอบรมเรียนรู้ด้าน

แพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรไทย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ด้านแพทย์แผน
ไทยและสมนุไพรไทย

กลุ่มแพทย์แผนไทยและ
สมนุไพรไทย หมูท่ี่ 19 
บา้นโนนสะอาด

50,000      50,000      50,000       50,000       50,000       มบีคุลกากรด้านแพ
ทแผนไทยและ
สมนุไพรไทย

ประชาชนมคีวามรู้
ด้านแพทแผนไทย
และสมนุไพรไทย

กองสาธารณสุขฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

 
 

 

รวม 6 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

4.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกเ่ด็กและ
เยาวชน

เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กและ
เยาวชนรู้จักการด าเนนิ
ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้อง

เด็กและเยาวชนต าบล
หว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
รู้จักการด าเนนิชีวิต
ในสังคมอย่างถูกต้อง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการกฬีาต้านยาเสพติด
 อบต.หว้ยบง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีาไมพ่ึ่งพายาเสพ
ติดและสร้างความ
สามคัคีในชุมชน

ประชาชนและผู้น าใน
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนมี
กจิกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพไมยุ่ง่เกีย่ว
ยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดหาอปุกรณ์
กฬีาประจ าปี

เพื่อสนบัสนนุอปุกรณ์
กฬีาแกเ่ด็กและเยาวชน

อปุกรณ์กฬีา ทั้ง 25 
หมูบ่า้น

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนอปุกรณ์กฬีา ประชาชนมี
อปุกรณ์กฬีาออก
ก าลังกาย

กองการศึกษาฯ

4 โครงการหอ้งสมดุเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กเกดิการเรียนรู้
และพัฒนาการที่ดี

หอ้งสมดุเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก         
อบต.หว้ยบง

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนหอ้งสมดุ  
เด็กเล่น

เด็กได้เรียนรู้ควบคู่
กบัพัฒนาการที่ดี

กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้ท ากจิกรรม
ร่วมกนัและเปน็การเพิ่ม
ทักษะการอยูร่่วมกนั

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้ยบง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนเคร่ืองเล่น
สนามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หว้ยบง

เด็กได้เพิ่มทักษะ
พัฒนาการทาง
ร่างกาย

กองการศึกษาฯ

 

 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตปุระสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
6 โครงการส่งเสริมกฬีา เพื่อสนบัสนนุการจัดการ

แข่งขันกฬีา
กฬีาในพื้นที่และนอก
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนนิการ

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมและ
สนบัสนนุกจิกรรม
ด้านกฬีา

กองการศึกษาฯ

7 โครงการกอ่สร้างสนามฟุต
ซอล

เพื่อใหป้ระชาชนมสีนาม
ฟุตซอลในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม

สนามฟุตซอลในต าบล
หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนผู้
มาใช้บริการ

ประชาชนมสีนาม
ฟุตซอลในการ
แข่งขันและฝึกซ้อม

กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น
สนามกลางแจ้ง

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแกเ่ด็กและ
เยาวชน

เคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งส าหรับเด็กและ
เยาวชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้มาใช้บริการ เสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแกเ่ด็กและ
เยาวชน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการสร้างสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กมสีนามเล่น
เพื่อพัฒนาการทาง
ร่างกาย

สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กมสีนามเล่น
เพื่อพัฒนาการทาง
ร่างกาย

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกาย หมู่ที่ 6         
บา้นซับพลู

เพื่อใหป้ระชาชนมเีค่ือ
งออกก าลังกายในหมูบ่า้น

เคร่ืองออกก าลังกาย   
หมูท่ี่ 6 บา้นซับพลู

500,000 เคร่ืองออกก าลังกาย
 หมทูี่ 6 บา้นซับพลู

ประชาชนมสุีขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

 
 

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
11 โครงการพานอ้งท่องธรรมะ เพื่อใหเ้ด็กนเัรียนและ

เยาวชนเข้าใจหลักธรรม
ค าสอนใน
พระพุทธศาสนาในการ
ด าเนนิชีวิต

จ านวนเด็กนกัเรียนและ
เยาวชนต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนกัเรียนและ
เยาวชนที่ร่วม
โครงการ

เด็กนเัรียนและ
เยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนา
ในการด าเนนิชีวิต

กองการศึกษาฯ

12 โครงการรัฐพิธีเนือ่งในวัน
ส าคัญของชาติ

เพื่อจัดกจิกรรมรัฐพิธี
เนือ่งในวันส าคัญต่างๆ

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ภาคประชาชนและ
ส่วนราชการได้
ประกอบรัฐพิธีเนือ่ง
ในวันส าคัญ

กองการศึกษาฯ

13 โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา

เพื่อเปน็การรณรงค์ให้
ประชาชนงดเหล้าช่วง
เข้าพรรษา

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนงดด่ืม
เหล้าเข้าพรรษา

กองการศึกษาฯ

14 โครงการหว้ยบงร่วมใจหล่อ
เทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา

เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีอนัดีงาม

วัดในพื้นที่ต าบลหว้ยบง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรมและ
จ านวนวัดในต าบล

ประชาชนได้ร่วม
อนรัุกษว์ัฒนธรรม
อนัดีงาม

กองการศึกษาฯ

15 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพื่อสืบสานอนรัุกษ์
วัฒนธรรมประเพณีอนัดี
งาม

ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไปในต าบลหว้ยบง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้สูงอายุ
และประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้ร่วม
กจิกรรมอนัดีงาม

กองการศึกษาฯ

 

วัตปุระสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      175
 

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
16 โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง
เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีอนัดีงาม

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้ร่วม
กจิกรรมอนัดีงาม

กองการศึกษาฯ

17 โครงการส่งเสริมและ
อนรัุกษป์ระเพณีประจ าถิน่

เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษ์
ประเพณีประจ าถิน่

ประเพณีประจ าถิน่ใน
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณี
ประจ าถิน่ใหค้งอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

18 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาบรรพชา
สามเณรฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปได้ประกอบ
กจิกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา

วัดในพื้นที่ต าบลหว้ยบง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประกอบกจิกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา

กองการศึกษาฯ

19 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ

วันส าคัญเกีย่วกบั
สถาบนัชาติ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีและ
ส านกึในหนา้ที่
พลเมอืง

กองการศึกษาฯ

 
  

 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 

งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต   

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
20 โครงการกจิกรรมบวงสรวง

อนเุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อ าเภอด่านขุนทด

เพื่อร าลึกถึงคุณงาม
ความดีและความกล้า
หาญของท้าวสุรนารี

กจิกรรมบวงสรวงช่วง
เดือนมนีาคม-เมษายน 
ของทุกปี

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้ร าลึก
ถึงคุณงามความดี
และความกล้าหาญ
ที่มต่ีอชาวโคราช

กองการศึกษาฯ

21 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ยาวชนและ
เด็ก

เพื่อใหเ้ยาวชนและเด็กมี
ความประพฤติที่ดีงาม

เยาวชนและเด็กต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเยาวชนและ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนและเด็กมี
ความประพฤติดีงาม

กองการศึกษาฯ

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
เด็ก หมูท่ี่ 19 บา้นโนน
สะอาด

เพื่อใหเ้ด็กมทีี่ออกก าลัง
กาย

เคร่ืองเล่นเด็ก หมูท่ี่ 19 
บา้นโนนสะอาด

 500,000      จ านวนเคร่ืองเล่น
เด็มเพิ่มขึน้

เพื่อใหเ้ด็กมทีี่ออก
ก าลังกาย

กองการศึกษาฯ

4,006,000 4,006,000 4,006,000 4,506,000 4,506,000
 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

รวม 22 โครงการ

 4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      177

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อปพร.
เพื่อฝึกอบรมและทบทวน
เตรียมความพร้อมใน
การปฏบิติัหนา้ที่ของ 
อปพร.

อปพร. ต าบลหว้ยบง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน อปพร.ที่
เข้ารับการฝึกอบรม

อปพร.มคีวามรู้ใน
การปอูงกนัหรือ
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้ยบง

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
ความพร้อม ความรู้ 
ความสามารถใหก้บัชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พิบติั

ฝึกอบรมจิตอาสาภยั
พิบติัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้ยบง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

จิตอาสาภยัพิบติัมี
ความรู้ในการ
ปอูงกนัหรือ
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

3 โครงการปอูงกนัและลด
อบุติัเหตุช่วงเทศกาล

เพื่อปอูงกนัการเกดิ
อบุติัเหตุและบริการ
ช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนช่วง
เทศกาลต่างๆ

จัดต้ังด่านในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการเกดิ
อบุติัเหตุ และความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ปอูงกนัการเกดิอบติุ
เหตุและประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 

งบประมาณ

 

 4.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      178



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการจัดท าปาูยรณรงค์

และเคร่ืองหมายจราจร
ภายในต าบล

เพื่อรณรงค์ปอูงกนัการ
เกดิอบุติัเหตุในการสัญจร

ปาูยรณรงค์และ
เคร่ืองหมายจราจร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนปาูยรณรงค์
และเคร่ืองหมาย
จราจร

ประชาชนใช้รถใช้
ถนนด้วยความ
ระมดัระวังปอูงกนั
การเกดิอบุติัเหตุ

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปดิ(CCTV) บริเวณจุดเส่ียง
ต าบลหว้ยบง

เพื่อปอูงกนัและลด
ปญัหาอาชญากรรม

พื้นที่จุดเส่ียงต าบลหว้ยบง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจุดเส่ียงที่
ติดต้ัง

ปอูงกนัและลด
ปญัหาอาชญากรรม
ในพื้นที่

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

6 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
ภายในต าบล

เพื่อปอูงกนัการเกดิ
อบุติัเหตุตามแยก

พื้นที่ต าบลหว้ยบง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนจุดเส่ียงที่
ติดต้ัง

ประชาชนสัญจร
อย่างปลอดภยั

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

7 โครงการกอ่สร้างหวัเมน
จ่ายน้ าดับเพลิง อบต.หว้ย
บง

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชน

หวัเมนจ่ายน้ าดับเพลิง 
อบต.หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หว้เมนจ่ายน้ า
ดับเพลิง

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างสะดวก รวดเร็ว

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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 4.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต    

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
8 โครงการฝึกอบรมการ

ปอูงกนัและระงับอคัคีภยั
เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้
การปอูงกนัและระงับ
อคัคีภยั

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนได้ความรู้
เกีย่วกบัการ
ปอูงกนัและระงับ
อคัคีภยัในชุมชนได้
อย่างทันท่วงที

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

9 โครงการฝึกอบรมการ
ปอูงกนัและระงับอคัคีภยั
เบือ้งต้นในสถานศึกษา

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ใน
การปอูงกนัและระงับ
อคัคีภยัเบือ้งต้นใน
สถานศึกษา

สถานศึกษาในเขตพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนสถานศึกษา
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

ครู บคุลากร และ
นกัเรียนสามารถ
ปอูงกนัช่วยเหลือ
ตนเองเบือ้งต้นได้
อย่างทันท่วงที

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

10 โครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับความช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านกัปลัด 
(งานปอูงกนัฯ)

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000  

 4.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

รวม 10 โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การเปน็ศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ี แบบ ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีิต  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

13,740,000 15,036,000 16,332,000 17,628,000 18,924,000 จ านวนผู้สูงอายุที่
ได้รับเบีย้ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการที่ดี ท า
ใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึน้

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพผู้
พิการในพื้นที่ต าบลหว้ย
บง

ผู้พิการในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

2,868,000 3,444,000 4,020,000 4,596,000 5,172,000 จ านวนผู้พิการที่
ได้รับเบีย้ผู้พิการ

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการที่ดี ท า
ใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึน้

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

3 เบีย้ยังชีพผู้ปวุยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพ
ผู้ปวุยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

ผู้ปวุยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ านวนผู้ปวุยเอดส์ที่
ได้รับเบีย้ผู้ปวุยเอดส์

ผู้ปวุยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการที่ดี ท า
ใหคุ้ณภาพชีวิตดีขึน้

ส านกัปลัด   
(งานสวัสดิการฯ)

4 รายจ่ายงบกลางเพื่อส ารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภยั
ในพื้นที่ต าบลหว้ยบง

พื้นที่ต าบลหว้ยบง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับความช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือทัน
ต่อเหตุการณ์

กองช่าง

5 สมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ (สปสช.)

เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การปอูงกนัโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 การรักษาพยาบาลระดับ
 ปฐมภมูิ

ประชาชนนในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมสุีขภาพ
ที่ดี

ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและ
มปีระสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

17,850,000 19,722,000 21,594,000 23,466,000 25,338,000รวม 5 โครงการ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

 4.9 แผนงานงบกลาง

วัตปุระสงค์
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 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานของบคุลากรท้องถิน่และ
ผู้น าชุมชน

เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มา
ปฏบิติังานด้านการพัฒนาต าบล

บคุลากรท้องถิน่และ
ผู้น าชุมชนต าบลหว้ยบง

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนบคุลากร
ท้องถิน่และผู้น า
ชุมชนต าบลหว้ย
บงที่เข้าร่วม
โครงการ

บคุลากรท้องถิน่
และผู้น าชุมชนมี
ความรู้มา
ปฏบิติังานด้านการ
พัฒนาต าบล

ส านกัปลัด

2 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิน่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หว้ยบง

เพื่อด าเนนิการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิน่และผู้บริหาร
ท้องถิน่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหว้ยบง

การเลือกต้ังเพราะเหตุ
ครบวาระและ/หรือ
เพราะเหตุอืน่ใด
นอกจากครบวาระ

300,000 300,000 300,000 300,000 800,000 ประชาชนที่มาใช้
สิทธิ์เลือกต้ัง ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการปกครอง
ท้องถิน่ ตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ส านกัปลัด

3 โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการ

เพื่อประเมนิผลการปฏบิติังาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หว้ยบง

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก อบต.  
 หว้ยบง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
บริการ

การใหบ้ริการของ 
อบต.หว้ยบง มี
ประสิทธิภาพ 
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจ

ส านกัปลัด

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ

วัตปุระสงค์
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 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน

กฎหมายเบือ้งต้นใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับประชาชน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
กฎหมายเบือ้งต้นใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในต าบลหว้ยบง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม

ประชาชนมคีวามรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน

  ส านกัปลัด   
 (งานนติิกร)

5 โครงการกจิกรรม 5 ส ของ 
อบต.หว้ยบง

พื่อใหม้กีารจัดระบบ ระเบยีบ
ของสถานที่  อปุกรณ์ตลอดจน
ส่ิงอ านวยความสะดวก ให้
สะอาดเปน็ระเบยีบเรียบร้อย 
พร้อมปฏบิติังานและใหบ้ริการ
ประชาชน

ในส านกังานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้ยบง
 อาคารเอนกประสงค์ 
และบริเวณรอบ
ส านกังาน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามพึงพอใจไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ประชาชน
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของ
เจ้าหนา้ที่เปน็การ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อหนว่ยงาน

ส านกัปลัด

6 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

เพื่อด าเนนิกจิกรรมที่เกีย่วข้อง
สถาบนัพระมหากษตัริย์ซ่ึงเปน็
สถาบนัส าคัญของชาติอนัเปน็
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ

1.กจิกรรมที่เกีย่วข้อง
กบัการปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ            
         2. ส่งเสริมให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมปกปอ้งสถาบนั
ของชาติ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนนิการตาม
โครงการและตาม
นโยบายของรัฐบาล
(จ านวน 2 กจิกรรม)

1.ประชาชน
ตระหนกัถึง
ความส าคัญของ
สถาบนัชาติ          
   2. สร้างความ
สมานฉันท์ของคน
ในชาติ

ส านกัปลัด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  
Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ

ที่
งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์



 

 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
7 โครงการใหค้วามช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ในการด ารง
ชีพ

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงที

ส านกัปลัด

1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,880,000

 

 

รวม 7 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  
Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลงั)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการภาษเีคล่ือนที่บริการ

ประชาชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ยืน่ช าระภาษ ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
 อบต.หว้ยบง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ช าระภาษี ประชาชนได้รับ
ความสะดวก การ
จัดเกบ็ภาษมีี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบ
ข้อมลูผู้ช าระภาษใีนพื้นที่ให้
ครอบคลุมยิง่ขึน้

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
 อบต.หว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพใน
การจัดเกบ็ภาษี
ท้องถิน่มากยิง่ขึน้

มกีารจัดเกบ็รายได้
ที่จัดเกบ็เอง ที่เปน็
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

3 โครงการประชาสัมพันธ์
เกีย่วกบัการจัดเกบ็รายได้และ
การช าระภาษี

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้และ
ช าระภาษตีามระยะเวลาก าหนด

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
 อบต.หว้ยบง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนช าระ
ภาษตีามก าหนด

ประชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัการยืน่
ช าระภาษี

กองคลัง

4 โครงการเพิ่มช่องทางการ
ช าระภาษี

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ช าระภาษี

ช าระผ่านธนาคารและ
ไปรษณีย์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ยืน่ช าระ
ภาษี

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก การ
จัดเกบ็ภาษมีี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

 

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่ วัตปุระสงค์

รวม 4 โครงการ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  
Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ
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 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.4 แผนงานรักาความสงบภายใน 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่21

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ
ภายในหมูบ่า้น หมู่ที่ 21 บา้น
ซับน้ าเย็น

รักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินใหก้บัประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
จ านวน 6 ตัว

500,000 จ านวนกล้องวงจร
ปดิที่ติดต้ัง

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด

500,000
 

รวม - โครงการ

ที่ วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 1 โครงการ
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Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี  
5.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจัดเวทีประชาคม

ระดับหมูบ่า้น/ต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่
ที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง

ประชาชน ผู้น าชุมชน 
องค์กร ส่วนราชการ ใน
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิน่
ที่มาจากความ
ต้องการของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

2 โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบ
ประชาชน

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ใหบ้ริการด้านต่างๆ ของ อบต.
หว้ยบง

พื้นที่ในเขตต าบลหว้ยบง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ

ประชาชนเข้าถึง
การบริการของ 
อบต.หว้ยบงได้
สะดวก

ส านกัปลัด

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

 แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี
5.6 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
   

ที่

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

รวม 2 โครงการ

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

รวม - โครงการ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมัน่คงในการพัฒนาคนและชมุชนอยา่งมคุีณภาพ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลกัของชาต ิ/ ยทุธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ รองรับ  
Smart City, Mice City และดา้นอ่ืน ๆ

ที่



    

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการบ ารุงรักษาและ

ปอ้งกนัไฟปา่
เพื่อรักษาปา่ชุมชนใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์

พิ้นที่ปา่ต าบลหว้ยบง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 พื้นที่ปา่มคีวาม
อดุมสมบรูณ์

ประชาชนร่วม
รักษาและปอ้งกนั
ไฟปา่

ส านกัปลัด    
(งานปอ้งกนัฯ)

   

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 1 โครงการ  
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการเด็กและเยาวชน

อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ตระหนกัถึงคุณค่าด้าน
ส่ิงแวดล้อม

การอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม
ในพื้นที่ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่ส่ิงแวดล้อมที่
ได้รับการอนรัุกษ์

เด็กและเยาวชน
ตระหนกัเหน็คุณค่า
ด้านส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบั พรบ.สาธารณสุข

เพื่อใหผู้้ประกอบการมี
ความรู้และประกอบ
กจิการตามมาตรการของ
สาธารณสุข

จ านวนผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ต าบลหว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้ารับการอบรม

ผู้ประกอบการ
ประกอบกจิการโดย
ไมส่ร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

เพื่อใหค้รัวเรือนมส่ีวนร่วม
ในการบริหารจัดการขยะที่
เปน็อนัตราย

จ านวนครัวเรือนใน
พื้นที่ต าบลหว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ

คัดแยกขยะที่
กอ่ใหเ้กดิอนัตราย
ได้อย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อบริหารจัดการขยะใน
พื้นที่แกข้ปญัหาขยะไมใ่ห้
เกดิผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดย
กระบวนการมส่ีวนร่วม

ธนาคารขยะในชุมชน 
อบต.หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชนมกีารบริหาร
จัดการขยะได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยใช้หลัก 
การ 3Rs คือ ใช้
นอ้ย ใช้ซ้ า และน า
กลับมาใช้ใหม่

กองสาธารณสุขฯ

6.2  แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ

ลดมลพิษ
เพื่อก าจัดขยะมลูฝอยโดย
การเผาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

เตาเผาขยะลดมลพิษ 4,000,000 จ านวนปริมาณ
ขยะที่ก าจัดต่อวัน

การก าจัดขยะมลู
ฝอยในพื้นที่เปน็ไป
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

กองสาธารณสุขฯ

160,000 160,000 4,160,000 160,000 160,000
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6.2  แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 5 โครงการ  

 
 



 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง

 
 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่1

1
โครงการท าความสะอาด
และปรับปรุงภมูทิัศนอ์า่ง
เกบ็น้ าบา้นหว้ยบง หมูท่ี่ 1

เพื่อใหม้คีวามสวยงามและ
เปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนรัุกษ์

ภมูทิัศนอ์า่งเกบ็น้ า
บา้นหว้ยบง เนือ้ที่ 25 
ไร่

500,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

 หมูท่ี ่4
2 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์

รอบสระน้ าหนา้วัดศิลาร่วม
สามคัคี หมู่ที่ 4 บา้นศิลา
ร่วมสามัคคี

เพื่อใหม้คีวามสวยงามและ
เปน็ที่พักผ่อนส าหรับ
ประชาชน

ภมูทิัศนร์อบสระ
น้ าหนา้วัดศิลาร่วม
สามคัคี หมูท่ี่ 4 บา้น
ศิลาร่วมสามคัคี

 500,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

หมูท่ี ่5  
3 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนอ์า่ง

เกบ็น้ าบา้นนอ้ยพัฒนา หมูท่ี่
 5 บา้นนอ้ยพัฒนา

เพื่อใหม้คีวามสวยงามและ
เปน็ที่พักผ่อนส าหรับ
ประชาชน

ภมูทิัศนอ์า่งเกบ็น้ า
บา้นนอ้ยพัฒนา หมูท่ี่ 
5 บา้นนอ้ยพัฒนา

500,000   จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
รอบสระน้ าสาธารณะ หมูท่ี่ 
15 บา้นทรัพย์สมบรูณ์

เพื่อใหม้คีวามสวยงามและ
เปน็ที่พักผ่อนส าหรับ
ประชาชน

ภมูทิัศนร์อบสระน้ า
สาธารณะ หมูท่ี่ 15 
บา้นทรัพย์สมบรูณ์

  500,000 จ านวนประชาชน
ที่มาใช้บริการ

ประชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง

 
 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์

ภายในต าบล
เพื่อใหเ้กดิความเปน็
ระเบยีบสวยงาม

ไหล่ทางและพื้นที่เกาะ
กลางถนน

200,000 200,000    200,000   200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิการ

ภมูทิัศนภ์ายใน
ต าบลเปน็ระเบยีบ
เกดิความสวยงาม

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้ยบง

เพื่อความสะดวกและ
สวยงามเกดิความพึงพอใจ
แกป่ระชาชนผู้มาใช้บริการ

พื้นที่รอบส านกังาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้ยบง

500,000 ภมูทิัศนข์อง 
อบต.หว้ยบง

ประชาชนและผู้มา
ใช้บริการมคีวามพึง
พอใจ

กองช่าง

700,000 700,000 700,000 200,000 1,200,000
 

 

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 6 โครงการ -
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6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการปลูกปา่ชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่เปน็แหล่ง

อาหารของชุมชนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวช่วยรักษา
ระบบนเิวศน์

พื้นที่ปา่ชุมชนต าบล
หว้ยบง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านนวนปา่ชุมชน
เพิ่มขึน้

ชุมชนมพีื้นที่สีเขียว
เปน็แหล่งอดุม
สมบรูณ์รักษา
ระบบนเิวศน์

กองส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการปลูกญ้าแฝกอนรัุกษ์
ดินและน้ า

เพื่อรักษาหนา้ดินเพิ่ม
สารอาหารในดินใหม้คีวาม
อดุมสมบรูณ์

พื้นที่ปลูกหญ้าแฝก
เพิ่มขึน้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพื้นที่การ
ปลูกหญ้าแฝก
เพิ่มขึน้

หนา้ดินไมพ่ังทลาย
ปรับสภาพดินใหม้ี
ความอดุมสมบรูณ์

กองส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตส านกึอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส านกึให้
ประชาชนอนรัุกษรั์กษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

พื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต าบลหว้ยบง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อดุมสมบรูณ์

พื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
มคีวามอดุมสมบรูณ์

กองส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการรณรงค์การใช้กา๊ซ
ชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนหนัมา
ใช้พลังทดแทน ลดต้นทุน
การผลิตด้านการเกษตร
รักษาส่ิงแวดล้อม

ชุมชนในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนชุมชนที่ใช้
กา๊ซชีวภาพ

ลดต้นทุนการผลิต
รักษาส่ิงแวดล้อม

กองส่งเสริม
การเกษตร

     

งบประมาณ

 
 

6.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่ 1 ยทุธศาสตร์ดา้นโครงการตามแนวทางพระราชด าริ  ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นพัฒนาเมอืง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการไถกลบตอซัง เพื่อรณรงค์ใหเ้กษตรกรลด

การเผาตอซังและรู้จักวิธี
บ ารุงหนา้ดิน

ตอซังในพื้นที่ต าบล
หว้ยบง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรรู้จักวิธี
บ ารุงรักษาหนา้ดิน
ใหม้คีวามอดุม
สมบรูณ์

กองส่งเสริม
การเกษตร

6 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรม
พืชอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

เพือ่ด าเนินกจิกรรม 6 กจิกรรม 
ได้แก ่1. กจิกรรมปกปอ้ง
ทรัพยากรท้องถิน่  2. กจิกรรม
ส ารวจเกบ็ขอ้มูลทรัพยากร
ท้องถิน่  3. กจิกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิน่          4. 
กจิกรรมอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่    
 5. กจิกรรมศูนยข์อ้มูล
ทรัพยากรท้องถิน่ 6. กจิกรรม
สนับสนุนการอนุรักษแ์ละจดัท า
ฐานทรัพยากรท้องถิน่

1. มฐีานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิน่
ต าบลหว้ยบง  2. 
ประชาชนต าบลหว้ย
บงมจีิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการอนรัุกษ์
พันธุกรรมพืช

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน หมูท่ี่ 1
 – 25 เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และร่วม
อนรัุกษท์รัพยากร
ท้องถิน่

ประชาชนมี
จิตส านกึในการ
อนรัุกษพ์ันธุกรรม
พืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

กองส่งเสริม
การเกษตร

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

 

6.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 6 โครงการ  

 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                                      194



 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  3  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ
   7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

เพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล

ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

50,000 50,000    50,000    50,000 50,000 จ านวน
นกัท่องเที่ยว

นกัท่องเที่ยวทราบ
ข้อมลูข่าวสารการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล
หว้ยบง

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดท าปา้ยเกีย่วกบัแหล่ง
ท่องเที่ยว

เพื่ออ านวยความสะดวกแนะน า
เส้นทางการท่องเที่ยวภายใน
ต าบล

ปา้ยบอกแหล่งท่องเที่ยว 50,000 50,000    50,000    50,000 50,000 จ านวน
นกัท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้

นกัท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการท่อ
งดที่ยว

ส านกัปลัด

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน

เพื่อเปน็แหล่งท่องเที่ยว
แบบเรียนรู้วิถีชุมชน

อบรมใหค้วามรู้และ
ส่งเสริมการอนรัุกษ์
วัฒนธรรมท้องถิน่

50,000 50,000    50,000    50,000 50,000 แหล่ง
ท่องเที่ยววิถี
ชุมชน

มแีหล่งท่องเที่ยวแบบ
วิถีชุมชนของตนเอง

ส านกัปลัด

4 โครงการอบรมมัคคุเทศกน์อ้ยเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมคีวามรู้และ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

เด็กในต าบลหว้ยบง 50,000 50,000    50,000    50,000 50,000 จ านวน
มคัคุเทศกน์อย

เด็กสามารถแนะน า
การท่องเที่ยวภายใน
ต าบลได้

ส านกัปลัด

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการเอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค แบบ  ผ.02
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  3  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ
   7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
5 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนบ์ริเวณ

อา่งเกบ็น้ าหว้ยปราสาทใหญ่
เพื่อปรับปรุงภมูทิัศนใ์หส้วยงาม
เปน็แหล่งพักผ่อนของประชาชน

ภมูทิัศนอ์า่งเกบ็น้ าหว้ย
ปราสาทใหญ่

  500,000   สถานที่ผักผ่อน
เพิ่มขึน้

ประชาชนมสีถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

  ส านกัปลัด   
    กองช่าง

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเพื่อการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรภายในต าบล

เกษตรกรในชุมชนต าบล  
 หว้ยบง

  200,000   จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

มแีหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและสร้างรายได้
ใหแ้กชุ่มชน

ส านกัปลัด 
กองส่งเสริม
การเกษตร

7 โครงการมหกรรมศิลปนานาชาติ 
(Thailand Biennale Korat 2021)

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล

ประติมากรรมที่เปน็
เอกลักษณ์ของต าบล   
หว้ยบง

500,000     ประติมากรรม
ของต าบล   
หว้ยบง

มแีหล่งท่องเที่ยวที่เปน็
เอกลักษณ์ของต าบล
หว้ยบง

ส านกัปลัด

8 โครงการการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจ าท้องถิน่

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและ
เอกลักษณ์ประจ าต าบลหว้ยบง

งานประติมากรรมที่เปน็
เอกลักษข์องต าบลหว้ยบง

500,000 จ านนวน
ประติมากรรม
ที่เปน็เอกลักษ์

มปีระติมากรรมประจ า
ต าบลเปน็ไปตาม
เปา้หมาย ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ต าบล

ส านกัปลัด

9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
ทุ่งกงัหนัลมหว้ยบง

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านพลังงานทดแทน

การท่องเที่ยวในพื้นที่
ต าบลหว้ยบง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นกัท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้

มแีหล่งท่องเที่ยวที่เปน็
เอกลักษส์ร้างรายได้ใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

800,000 800,000 1,000,000 300,000 300,000

 

รวม 9 โครงการ  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค  แบบ  ผ.02/1
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่8 บา้นหนองใหญ่

1
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
วัดหนองใหญ่

เพื่อใหม้ฟี้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าวัด  
หนองใหญ่

10,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

มไีฟฟ้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 8

กองทุนหมูบ่า้น

 
2 โครงการวางท่อระบบ

ประปาใหม่
เพื่อใหน้  าประปาไหลได้
สะดวกและน  าประปา
สะอาด

ท่อระบบประปา      
หมูท่ี่ 15

   500,000  จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

น  าประปาไหล
สะดวกและสะอาด

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต.

3 โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาบาดาล

เพื่อใหป้ระชาชนมนี  าใช้
อย่างเพียงพอ

ประปาขนาด 20 
ลูกบาศกเ์มตร

 

 

1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./กองทุน
ไฟฟ้า

หมูท่ี ่19 บา้นโนนสะอาด
4 โครงการติดตั ง

ไฟสัญญาณจราจรตาม
แยกต่างๆ ในหมู่บา้น

เพื่อปอ้งกนัอบุติัจาก
การสัญจรตามแยก
ภายในหมูบ่า้น

ทุกแยกภายในหมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
สัญญาณไฟ
จราจรตามแยก

ปอ้งกนัการเกดิ
อบุติัเหตุตามแยก
ต่างๆ ภายในหมูบ่า้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 19

อบต.

40,000 30,000 1,030,000 530,000 30,000

 

รวม 4 โครงการ

หมูท่ี ่15 บา้นทรัพยส์มบรูณ์

วัตปุระสงค์

(พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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    ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเกษตร แบบ  ผ.02/1
2.  ยทุธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ พัฒนาการเกษตร แหลง่น ้า อยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่5 บา้นน้อยพัฒนา
1 โครงการส่งเสริมการ

ปลูกพืชเกษตรอนิทรีย์
ตามแนวทางทฤษใีหม่
เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
เกษตรอนิทรีย์ตาม
แนวทางทฤษใีหมเ่พื่อ
ลดต้นทุนการผลิต

ทุกครัวเรือน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือน
ที่ด าเนนิโครงการ

ประชาชนปลูกพืช
เกษตรอนิทรีย์
ตามแนวทางทฤษี
ใหมเ่พื่อลดต้นทุน
การผลิต

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5 
บา้นนอ้ยพัฒนา

เกษตรอ าเภอ/
อบต.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

 
  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

งบประมาณ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ.ศ. 2566 - 2570)
ทีน้่ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารสว่นต้าบลหว้ยบง

 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค
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รวม 1 โครงการ



 

   

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  แบบ  ผ.02/1
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่1 บา้นหว้ยบง
1 โครงการยุวเกษตรปลูก

ผักสวนครัวปลอดสารพิษ
เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใน
หมูบ่า้นหนัมาสนใจการ
ปลูกผักสวนครัวแบบไร้
สารพิษ

เยาวชน อายุระหว่าง 
20 - 25 ปี

10,000 10,000    10,000   10,000   10,000   จ านวนเยาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนในหมูบ่า้น
สนใจการปลูกผัก
สวนครัวแบบไร้
สารพิษ

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง

อบต./หมูบ่า้น

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมตามหมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในหมูบ่า้น
จ านวน 20 คน

20,000 20,000    20,000   20,000   20,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 1 บา้นหว้ยบง

อบต./หมูบ่า้น

3 โครงการอบรมเพือ่
แก้ปัญหาหนี้สิน

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ใน
การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือน  หมูท่ี่ 1 10,000 10,000     10,000    10,000    10,000    จ านวนครัวเรือนที่
ท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย

ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายลดปัญหาหนี้สิน

แผนพัฒนาหมูบ่้าน 
หมูท่ี่ 1 บ้านห้วยบง

ส านักปลัด

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  แบบ  ผ.02/1
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่5 บา้นน้อยพัฒนา    
4 โครงการอบรมใหค้วามรู้

เพื่อแกป้ญัหาหนีสิ้น
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ในการท าบญัชีรายรับ 
รายจ่ายในครัวเรือน

ทุกครัวเรือน หมูท่ี่ 5 50,000   50,000    50,000   50,000   50,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย

ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายลดปญัหาหนีสิ้น

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ย
พัฒนา

ธกส./อบต.

5 โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพ (ช่างไม ้ช่าง
กอ่สร้าง ช่างเสริมสวย)

เพื่อพัฒนาฝีมอืด้านอาชีพ
ใหก้บัประชาชนในหมูบ่า้น

ประชาชนในหมูบ่า้น
จ านวน 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000   50,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 5 บา้นนอ้ย
พัฒนา

อบต./พช.

หมูท่ี ่7 บา้นซับยาง  
6 โครงการปลูกผักปลอด

สารพิษ
เพื่อใหป้ระชาชน
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
ด้านการเกษตร

ทุกครัวเรือน 50,000   50,000    50,000   50,000   50,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ปลูกผักปลอด
สารพิษ

ประชาชนลดการใช้
สารเคมปีลูกผัก
แบบไร้สารเคมี

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 7

อบต./หมูบ่า้น

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ประชาชนในหมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000   50,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 7 บา้นซับยาง

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่8 บา้นหนองใหญ่
8 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
เพื่อใหป้ระชาชน
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
ด้านการเกษตร

ทุกครัวเรือน 300,000 300,000 300,000 300,000  300,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ปลูกผักปลอด
สารพิษ

ประชาชนลดการใช้
สารเคมปีลูกผัก
แบบไร้สารเคมี

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 8 บา้นหนอง
ใหญ่

กองทุน
ไฟฟ้า/อบต.
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  แบบ  ผ.02/1
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่12 บา้นเสาร์หา้

9 โครงการยุวเกษตรปลูก
ผักปลอดสารพิษ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใน
หมูบ่า้นหนัมาสนใจการ
ปลูกผักสวนครัวแบบไร้
สารพิษ

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 10,000   10,000    10,000   10,000   10,000   จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนในหมูบ่า้น
สนใจการปลูกผัก
สวนครัวแบบไร้
สารพิษ

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 12 บา้น
เสาร์หา้

อบต./หมูบ่า้น

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมตามหมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือน 20,000 20,000 20,000 20,000   20,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 12 บา้น
เสาร์หา้

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่12 บา้นเสาร์หา้
11 โครงการแกป้ญัหาหนีสิ้น

ในหมูบ่า้น
เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักการ
ท าบญัชีรายรับ รายจ่าย
ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 10,000   10,000    10,000   10,000   10,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย

ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายลดปญัหาหนีสิ้น

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 12 บา้น
เสาร์หา้

ธกส./อบต.

หมูท่ี ่19 บา้นโนนสะอาด  
12 โครงการยุวเกษตรปลูก

ผักปลอดสารพิษ
เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใน
หมูบ่า้นหนัมาสนใจการ
ปลูกผักสวนครัวแบบไร้
สารพิษ

เยาวชนหมูท่ี่ 19 18,000   18,000    18,000   18,000   18,000   จ านวนเยาวชนที่
ด าเนนิการ

ลดการใช้สารเคมี
ในการปลูกผัก

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 19 โนน
สะอาด

อบต./หมูบ่า้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

งบประมาณ



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : ยทุธศาสตร์ที ่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  แบบ  ผ.02/1
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
13 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

เสริมตามหมูบ่า้น
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือน 16,000 16,000 16,000 16,000   16,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 19

อบต./หมูบ่า้น

14 โครงการแกป้ญัหาหนีสิ้น
ในหมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักการ
ท าบญัชีรายรับ รายจ่าย
ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 10,000   10,000    10,000   10,000   10,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย

ประชาชนรู้จัก
วางแผนในการใช้
จ่ายลดปญัหาหนีสิ้น

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 19

ธกส./อบต.

หมูท่ี ่25
15 โครงการปลูกผักปลอด

สารพิษ
เพื่อใหป้ระชาชน
หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
ด้านการเกษตร

 ทุกครัวเรือน 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ปลูกผักปลอด
สารพิษ

ประชาชนลดการใช้
สารเคมปีลูกผัก
แบบไร้สารเคมี

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
 หมูท่ี่ 25

อบต./หมูบ่า้น

16 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตามหมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
เกีย่วกบัอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

ทุกครัวเรือน 50,000   50,000    50,000   50,000   50,000   จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมอีาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาหมูบ่า้น
หมูท่ี่ 25

อบต./หมูบ่า้น

774,000 774,000 774,000 774,000 774,000 

 
 

รวม 16 โครงการ  
 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เปน็ศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ ี แบบ  ผ.02/1
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน พัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่1 บา้นหว้ยบง
1 โครงการอบรมและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ตระหนกัรู้ในปญัหายา
เสพติดในหมูบ่า้น

เยาวชนในหมูบ่า้น 
จ านวน 10 - 20 คน

5,000      5,000      5,000       5,000      5,000       จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนร่วม
ปอ้งกนัการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ในหมูบ่า้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1
 บา้นหว้ยบง

ปกครอง/
ต ารวจ/

อบต.หว้ยบง

2 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายภายใน
หมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในหมูบ่า้น

เคร่ืองออกก าลัง
กายสแตนเลสที่ได้
คุณภาพ จ านวน 10 
เคร่ือง

20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนมเีคร่ือง
ออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1
 บา้นหว้ยบง

อบต.หว้ยบง

3 โครงการอบรมกลุ่ม
แมบ่า้นท าอาชีพเสริม

เพื่อใหก้ลุ่มแมบ่า้นมี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

จ านวนแมบ่า้นใน
หมูบ่า้น 10 - 20 คน

10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     จ านวนแมบ่า้นที่
มอีาชีพเสริม

กลุ่มแมบ่า้นมอีาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1
 บา้นหว้ยบง

อบต.หว้ยบง

 
  

  
 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ/กิจกรรม



 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เปน็ศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน พัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการฝึกอบรมการ

ดูแลความปลอดภยัใน
ครัวเรือน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการปอ้งกนั
รักษาความปลอดภยัใน
ครัวเรือน

ประชาชนทุกครัวเรือน 10,000     10,000    10,000     10,000    10,000     จ านวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนช่วยกยั
สอดส่องดูแลและ
ปอ้งกนัปญัหา
อาชญากรรมใน
ครัวเรือน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1
 บา้นหว้ยบง

ส านกัปลัด 
(งานปอ้งกนัฯ)

หมูท่ี ่5 บา้นน้อยพัฒนา
5 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างค่านยิมให้

เยาวชนรู้จักการด าเนนิ
ชีวิตอย่างพอเพียง

เยาวชนในหมูบ่า้น 
จ านวน 30 คน

50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนรู้จักการ
ด าเนนิชีวิตแบบ
พอเพียง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5
 บา้นนอ้ยพัฒนา

อบต.

6 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนั
และปอ้งกนัปญัหายา
เสพติด

เพื่ออบรมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใน
การปอ้งกนัปญัหายา
เสพติดภายในหมูบ่า้น

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 150,000   150,000   150,000    150,000   150,000   จ านวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ

หมูบ่า้นมภีมูคุ้ิมกนั
ไมม่ปีญัหาเร่ืองยา
เสพติด

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5
 บา้นนอ้ยพัฒนา

อบต./
ปกครอง/
ต ารวจ

7 โครงการอบรมแกนน า
เยาวชนต้นแบบ

เพื่อใหเ้ยาวชนเข้าใจใน
บทบาทของการเปน็
พลเมอืงที่ดีและการ
ปฏบิติัตนเปน็แบบอย่าง
ที่ดีของสังคม

จ านวนเยาวชนใน
หมูบ่า้น 20 คน

50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     จ านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาทของการเป้
นพลเมอืงที่ดีของ
สังคม

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5
 บา้นนอ้ยพัฒนา

อบต./
ปกครอง/
ต ารวจ

  
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                           204

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เปน็ศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน พัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
8 โครงการส่งเสริม

การศึกษาการเรียนรู้
และภมูปิญัญาท้องถิน่

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ภมูิ
ปญัญาภายในท้องถิน่

ประชาชนในหมูบ่า้น
จ านวน 30 คน

50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     จ านวน
ประชาชนที่เข้า
อบรม

น าความรู้ภมูิ
ปญัญาท้องถิน่มาใช้
ในการด าเนนิชีวิต

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5
 บา้นนอ้ยพัฒนา

อบต./หมูบ่า้น

9 โครงการส่งเสริมกฬีา
และนนัทนาการ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้เล่นกฬีาและมี
กจิกรรมอืน่ๆออกก าลัง
กาย

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 50,000     50,000    50,000     50,000    50,000     จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้เล่น
กฬีาและมกีจิกรรม
อืน่ๆออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 5
 บา้นนอ้ยพัฒนา

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่7 บา้นซับยาง
10 โครงการฝึกอบรมเพื่อ

ปอ้งกนัและต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นมหีนา้ที่ด้านการ
ปอ้งกนัและต่อต้านยา
เสพติด

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม

ไมม่ปีญัหายาเสพ
ติดภายในหมูบ่า้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 7
 บา้นซับยาง

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่8 บา้นหนองใหญ่
11 โครงการปญัหาด้าน

สุขภาพ
เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ประชาชนมคีวามรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 8
 บา้นหนองใหญ่

คณะกรรมกา
รหมูบ่า้น/
ประชาชน
ทั่วไป

 

 

 

วัตปุระสงค์
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัด   : ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เปน็ศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสาธารณสขุทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมคุีณภาพชวีิตทีด่ ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน พัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่12 บา้นเสาร์หา้  

12 โครงการอบรมและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ตระหนกัรู้ในปญัหายา
เสพติดในหมูบ่า้น

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 5,000      5,000      5,000       5,000      5,000       จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนร่วม
ปอ้งกนัการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ในหมูบ่า้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12
 บา้นเสาร์หา้

ปกครอง/
ต ารวจ/อบต.

13 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายภายใน
หมูบ่า้น

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในหมูบ่า้น

เคร่ืองออกก าลัง
กายสแตนเลสที่ได้
คุณภาพ

20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนมเีคร่ือง
ออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12
 บา้นเสาร์หา้

อบต.

14 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกาย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในหมูบ่า้น

เคร่ืองออกก าลังกาย
มาตรฐาน

500,000    จ านวนผู้มาใช้
บริการ

ประชาชนมเีคร่ือง
ออกก าลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต.

หมูท่ี ่25
15 โครงการอบรมและ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ตระหนกัรู้ในปญัหายา
เสพติดในหมูบ่า้น

ทุกครัวเรือนในหมูบ่า้น 20,000     20,000    20,000     20,000    20,000     จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนร่วม
ปอ้งกนัการแพร่
ระบาดยาเสพติด
ในหมูบ่า้น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 25
 บา้นซับเจริญ

ปกครอง/
ต ารวจ/อบต.

480,000  480,000  980,000   480,000  480,000   
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง                                                           206
 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม

รวม 15 โครงการ

หมูท่ี ่15 บา้นทรัพยส์มบรูณ์

วัตปุระสงค์
งบประมาณ



 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงการตามพระราชด าริ ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ดา้นการพัฒนาเมอืง แบบ  ผ.02/1
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
 หมูท่ี ่1 บา้นหว้ยบง
1 โครงการขยะปลอดภยั เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักการ

คัดแยกขยะแต่ละประเภท
ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   ขยะอนัตรายใน

หมูบ่า้นลดลง
ประชาชนรู้วิธีการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1

อบต./หมูบ่า้น

2 โครงการหยุดเผาเพื่อ
ลมหายใจของเรา

รณรงค์อบรมความรู้
เพื่อใหป้ระชาชนรู้จัก
วิธีการก าจัดขยะย่างถูก
วิธี ลดการเผาขยะ

ทุกครัวเรือน 20,000    20,000    20,000    20,000   20,000   จ านวนการเผา
ขยะลดลง

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การก าจัดขยะอย่างถูก
วิธีเพื่อสุขภาพที่ดีขอ
คนในชุมชน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 1

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่7 บา้นซับยาง
3 โครงการปลูกปา่เพื่อ

ฟื้นฟูปา่ต้นน  า
เพื่อฟื้นฟูปา่ต้นน  ารักษา
ระบบนเิวศน์

ทุกเครัวเรือนใน
หมูบ่า้น

50,000    50,000    50,000    50,000   50,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม

ปา่ต้นน  าเพื่อรักษา
ระบบนเิวศนใ์หส้มดุล

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 7

อบต./หมูบ่า้น
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โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่

 



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงการตามพระราชด าริ ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ดา้นการพัฒนาเมอืง แบบ  ผ.02/1
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
หมูท่ี ่8 บา้นหนองใหญ่

4 โครงการปญัหาขยะ
มลูฝอย

เพื่อลดปริมาณขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ด าเนกิารลด
การใช้ขยะ

ชุมชนลดปริมาณขยะ
และรู้จักคัดแยกขยะ

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 8

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่12 บา้นเสาร์หา้
5 โครงการหยุดเผาเพื่อ

ลมหายใจของเรา
รณรงค์อบรมความรู้
เพื่อใหป้ระชาชนรู้จัก
วิธีการก าจัดขยะย่างถูก
วิธี ลดการเผาขยะ

ทุกครัวเรือน 20,000    20,000    20,000    20,000   20,000   จ านวนการเผา
ขยะลดลง

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การก าจัดขยะอย่างถูก
วิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนในชุมชน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 12

อบต./หมูบ่า้น

6 โครงการท าความ
สะอาดก าจัวัชพืชบอ่
น  าสาธารณะ

เพื่อใหบ้น่  าสาธารณะมี
ความสะอาด บอ่น  าสาธารณะ หมูท่ี่

 15

20,000    20,000    20,000    20,000   20,000   

จ านวนครั ง/บอ่ 
ที่ด าเนนิการ

คลองสาธารณะมคีวาม
สะอาด

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./หมูบ่า้น

7 โครงการส่งเสริมปลูก
ผักกนิเอง

เพื่อลดต้นทุนการใช้จ่าย
และลดการใช้สารเคมี

ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ด าเนนิการ

ลดต้นทุนการผลิตและ
ลดการใช้สารเคมี

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./หมูบ่า้น
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

หมูท่ี ่15 บา้นทรัพยส์มบรูณ์

 

 



ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงการตามพระราชด าริ ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ดา้นการพัฒนาเมอืง แบบ  ผ.02/1
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
8 โครงการก าจัดขยะมลู

ฝอย
เพื่อลดปริมาณขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน

ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ด าเนนิการ

ลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในชุมชน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./หมูบ่า้น

9 โครงการก าจัดลูกน  ายุงลายเพื่อก าจัดลูกน  ายุงลาย
ลดปญัหาโรคไข้เลือดออก

ทุกครัวเรือน 20,000    20,000    20,000    20,000   20,000   จ านวนครัวเรือน
ที่ด าเนนิการ

ก าจัดลูกน  ายุงลายลด
ปญัหาโรคไข้เลือดออก

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./หมูบ่า้น

10 โครงการปลูกปา่พื นที่
สาธารณะ

เพื่อเพิ่มจ านวนพื นที่ปา่ไม้ พื นที่ปา่สาธารณะ 
หมูท่ี่ 15

20,000    20,000    20,000    20,000   20,000   จ านวนพื นที่ปา่
สาธารณะ

จ านวนพื นที่ปา่
สาธารณะเพิ่มขึ น

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต./หมูบ่า้น

11 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายใน
หมูบ่า้น

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรยามค่ าคืน

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมูท่ี่ 15

100,000   100,000   100,000  100,000  100,000  จ านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรยามค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 15

อบต.

หมูท่ี ่19 บา้นโนนสะอาด  
12 โครงการธนาคารน  า

อปุโภค-บริโภคในชุมชน
เพื่อใหม้นี  าใช้อย่าง
เพียงพอได้ตลอดปี

ธนาคารน  า หมูท่ี่ 19 300,000  จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์

ประชาชนมนี  าใช้
ตลอดปี

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 19

อบต.และ
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 

งบประมาณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์

 



 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  ยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงการตามพระราชด าริ ยทุธศาสตร์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ดา้นการพัฒนาเมอืง แบบ  ผ.02/1
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
13 โครงการหยุดเผาเพื่อ

ลมหายใจของเรา
รณรงค์อบรมความรู้
เพื่อใหป้ระชาชนรู้จัก
วิธีการก าจัดขยะย่างถูก
วิธี ลดการเผาขยะ

ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   จ านวนการเผา
ขยะลดลง

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การก าจัดขยะอย่างถูก
วิธีเพื่อสุขภาพที่ดีขอ
คนในชุมชน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 19

อบต./หมูบ่า้น

หมูท่ี ่25 บา้นซับเจริญ
14 โครงการหยุดเผาเพื่อ

ลมหายใจของเรา
รณรงค์อบรมความรู้
เพื่อใหป้ระชาชนรู้จัก
วิธีการก าจัดขยะย่างถูก
วิธี ลดการเผาขยะ

ทุกครัวเรือน 10,000    10,000    10,000    10,000   10,000   จ านวนการเผา
ขยะลดลง

ประชาชนมคีวามรู้ใน
การก าจัดขยะอย่างถูก
วิธีเพื่อสุขภาพที่ดีขอ
คนในชุมชน

แผนพัฒนา
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 25

อบต./หมูบ่า้น

310,000  310,000  310,000 610,000 310,000 
 

  

 

 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 3  เปน็แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
งบประมาณ

รวม 14 โครงการ
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 เปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวัดที ่  3  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ  ยทุธศาสตร์ที ่4 ดา้นการพัฒนาเมอืง แบบ  ผ.02/1
7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่วและบริการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า ทีม่าของ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตปุระสงค์
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รวม - โครงการ

งบประมาณ



 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่  1  การเปน็ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทอ่งเทีย่ว Logistics และพลงังานสะอาดในภมูภิาค   แบบ  ผ.02/2
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที ่  4    ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมอืง   
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติก สายบา้นศิลาร่วมสามคัคี 
ต าบลหว้ยบง ถึงบา้นหว้ยจรเข้ 
ต าบลหนิดาด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 คิดเปน็ปริมาตรงานไมน่อ้ยกว่า
 12,000 ตารางเมตร

9,500,000   ความยาวของ
      ถนน     

 (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
นครราชสีมา

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก สายบา้นศิลาร่วมสามคัคี 
ต าบลหว้ยบง ถึงบา้นหนองแวง 
ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร
 คิดเปน็ปริมาตรงานไมน่อ้ยกว่า
 9,600 ตารางเมตร

9,500,000   ความยาวของ
      ถนน     

 (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
นครราชสีมา

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเคฟ
ซีล สายบา้นปา่รังงาม ต าบลหว้ยบง
 ถึงบา้นหว้ยทราย ต าบลวังโรงใหญ่
 อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร
 คิดเปน็ปริมาตรงานไมน่อ้ยกว่า
 15,000 ตารางเมตร

 4,200,000 ความยาวของ
      ถนน     

 (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัด
นครราชสีมา

9,500,000 9,500,000 4,200,000 - -    

 

รวม 3 โครงการ

วัตปุระสงค์

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 25670)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน



 

 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 



 

 
เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 ทีร่ับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง ชนดิ 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดความ

จุไมน่อ้ยกว่า 12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน
6,000,000       ส านกัปลัด    

  (งานปอ้งกนัฯ)

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 2 ชุด 200,000      ส านกัปลัด    
  (งานปอ้งกนัฯ)

3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ เคร่ืองตัดถ่าง 500,000      ส านกัปลัด    
  (งานปอ้งกนัฯ)

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 300 ม.ม.

100,000       ส านกัปลัด    
  (งานปอ้งกนัฯ)

5 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ 
(แบบอดัท้าย)

2,500,000 กองสาธารณสุขฯ

8,500,000 200,000 500,000 100,000  
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รวม

งบประมาณ 

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยบง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

cแบบ ผ 03 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะท างานติดตามและประเมินผลด าเนินการศึกษาแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง การศึกษาดังกล่าวได้ด าเนินการตามแนวทาง คือ 
  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 6 ข้อ 28 ข้อ 29 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 

  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง       (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10)  
3.4 วิสัยทัศน์       (5)  
3.5 กลยุทธ์        (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (5)  
3.8 แผนงาน       (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (5)  

รวมคะแนน 100  
  

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20  
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3)  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมอืงและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20  
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง นโยบายของผู้บรหิาร
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(5)  
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 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมศิาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

2.6 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบนัและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

รวม 20  
3. ยุทธศาสตร์ 
     
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 
       

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยบง และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรอืแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ กล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  
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3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

(5)  

รวม 60  
 

  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ  
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
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    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให่เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 (80 คะแนน) 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10  
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  
5 
 
 

โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  60  
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5)  
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5)  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  (5)  
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5)  
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5)  
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์  (5)  

รวมคะแนน 100  
   

  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  
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2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คอืผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถกูต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

5 โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง ที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) 
ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  
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 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคา
เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มี
การก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable )  ใ ช ้บอกประสิท ธ ิผ ล  (effectiveness )  ใ ช ้บอกประสิท ธ ิภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ   (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  
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  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     

  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    (1.1) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
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    (1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน จากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิตประชาชนและสัตว์
ต่างๆ ในต าบล  ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางแก้ไข
ปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน สร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง 
การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด 
    (1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาอยู่ในระดับต่ า ประชาชนมีรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น แนวทางแก้ไข สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมความรู้
ด้านการประกอบอาชีพที่พอเพียงอย่างยั่งยืนในชุมชน การประกอบอาชีพจัดตั้งกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนให้
มั่นคงแบบพ่ึงพาตนเอง มีจุดรับซื้อสินค้าเกษตรในชุมชน 
    (1.4) ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ไม่พบการจ าหน่ายยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน 
จึงมีมาตรการการจัดท าโครงการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด เช่น โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีต ารวจ
ในพ้ืนที่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    (1.5) ปัญหาด้านการคมนาคมภายในต าบล เนื่องจากถนนหลายสายยังเป็นถนนหินคลุก 
ถนนดินลูกรัง ถนนคันดิน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อช่วงหน้าฝน แนวทางแก้ไข คือ บรรจุโครงการโครงการก่อสร้าง
ถนนราดยาง หรือถนนคนกรีต ที่ได้มาตรฐาน ทั้งการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การบรรจุ
โครงการที่เกินศักยภาพในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เพ่ือของบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือจากหน่วยงานื่น 
    (1.6) ปัญหาด้านน้ าอุปโภค บริโภค เนื่องจากช่วงฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
แนวทางแก้ไข คือ จัดหาพื้นที่เพ่ือสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ให้ใช้ได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การส ารวจบ่อบาดาลระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    (1.7) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 1. ปัญหาขยะในพ้ืนที่ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและการจัดเก็บไม่ทัน
ขยะล้นถังเนื่องจากพ้ืนที่ต าบลห้วยบงเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่จ านวน 25 หมู่บ้าน และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
หลายแห่ง ท าให้การจัดเก็บขยะล่าช้าท าให้เกิดขยะล้นถังส่งกลิ่นเหม็น แนวทางแก้ไข คือ การจัดซื้อรถขยะเพ่ิมอีก
หนึ่งคัน และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพ่ือความปลอดภัยและสะดวกในการจัดเก็บ 2. การเผาอ้อยหรือตอซัง 
ที่ก่อให้เกิดหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ แนวทางแก้ไข คือ จัดท าโครงการรณรงค์การงดเผาอ้อยหรือตอ
ซัง โครงการฝังกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้หน้าดิน 3. ปัญหากลิ่นเหม็นหรือน้ าเน่าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ แนวทางแก้ไข คือ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินกิจการตาม
มาตรการ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด การเข้าตรวจระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ       
   

  2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        (2.1) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ภายในต าบลห้วยบง จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาความต้องการความช่วยเลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนอยู่มาก เช่น ด้านการศึกษา 
สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ปัญหาเหล่านี้ประชาชนไม่สามารถด าเนินแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณของท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
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      (2.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
ปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาด าเดินการตามล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังตามที่ประชาชนเสนอเข้ามา กรณีโครงการที่เกินศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
      (2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มาก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ปัญหา
ด้านต่างๆ อาจได้รับการแก้ไขไม่ทั่วถึงในคราวเดียวกัน เช่น การก่อสร้างถนนอาจไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง ถนน
หลายสายช ารุดเสียหาย แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ การจัดเก็บขยะท่ีด าเนินการไม่ทันท่วงที 
 


