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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ 
 
1. ด้านกายภาพ   

1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
  ตำบลหนองพลวง    เป็น   1  ใน   13   ตำบลในเขตอำเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา     
อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอประทายห่างจากตัวอำเภอ  8  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา   103    
กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน    ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
 ทิศใต้ ติดกับ ต.ประทาย อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กระทุ่มราย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    
  ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่
สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ  60 %   เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร   35 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 5%   
มี  3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว) 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี   3   ฤดู  ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ   40   องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม   

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 
นานราว 1 – 2  สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด   

1.4 ลักษณะของดิน 
     ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะ

ดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ  10 %   
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  5  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง  5  แห่ง  เคยเป็นแหล่งน้ำที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
    ลำห้วย  1 แห่ง สระน้ำ  1 แห่ง 
    หนองน้ำ 3 แห่ง บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล 5 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  2 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
       -  ป่าเบญจพรรณ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    ตำบลหนองพลวง  แบ่งเขตการปกครองเป็น   12  หมู่บ้าน 
   1. บ้านหนองกุง 
   2. บ้านดอนกอก 
   3. บ้านวันชาติ 
   4. บ้านหัวหนอง 
   5. บ้านหนองพลวง 
   6. บ้านเกตุสมบูรณ์ 
   7. บ้านหลักหิน 
   8.บ้านหนองคึม 
   9.บ้านโนนสำราญ 
   10.บ้านหนองขาม 
   11.บ้านศรีบุญเรือง 
   12.บ้านหนองสระไผ่ 
2.2  การเลือกตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล    เมื่อวันที่   12   ตุลาคม   2556    

1.  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
     มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   1  คน 

       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,124  คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   3,249  คน     คิดเป็นร้อยละ  78.78   
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2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  (รวม 7 เขตเลือกตั้ง) 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,544 คน 

1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   3,216    คน    คิดเป็นร้อยละ  70.77 
     การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  แยกเป็น  12  เขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งที่ 1  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1จำนวน 3 คน 

       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  314  คน 
1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   236 คน     คิดเป็นร้อยละ   75.15  

  เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 จำนวน3 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  465   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   383  คน     คิดเป็นร้อยละ  82.36 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 จำนวน 3 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  281    คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   223   คน     คิดเป็นร้อยละ  79.35  
  เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  321   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   279   คน     คิดเป็นร้อยละ   86.91 
  เขตเลือกตั้งที ่5 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 จำนวน 4  คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  426  คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   317  คน     คิดเป็นร้อยละ  74.41  
  เขตเลือกตั้งที6่ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 6 จำนวน 4 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  248    คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   206   คน     คิดเป็นร้อยละ  83.06  
  เขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 จำนวน 3 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  51   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   50   คน     คิดเป็นร้อยละ  98.03   
  เขตเลือกตั้งที่ 8 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 จำนวน 3 คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  426   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   329   คน     คิดเป็นร้อยละ  77.23  
  เขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9จำนวน 4  คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  372   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   262   คน     คิดเป็นร้อยละ  70.43   
  เขตเลือกตั้งที่ 11มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่10จำนวน 5คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  487   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   396   คน     คิดเป็นร้อยละ  81.31  
  เขตเลือกตั้งที1่1  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่11จำนวน 2คน 
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       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  227   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   164   คน     คิดเป็นร้อยละ  72.24  
  เขตเลือกตั้งที่  12  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่  12  
จำนวน  3  คน 
       1.1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  506   คน 
       1.2 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลอืกตั้ง   404   คน     คิดเป็นร้อยละ   79.84 
 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

- ประชากรทั้งสิ้น  5,686  คน  แยกเป็น  ชาย   2,834  คน   หญิง  2,852  คน  
- จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,534   ครัวเรือน  
- มีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่เฉลี่ย   133  คน / ตารางกิโลเมตร  

 
 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม(คน) 

หมู่    1   บ้านหนองกุง 
หมู่    2   บ้านดอนกอก         
หมู่    3   บ้านวันชาติ   
หมู่    4   บ้านหัวหนอง        
หมู่    5   บ้านหนองพลวง  
หมู่    6   บ้านเกตุสมบูรณ์ 
หมู่    7   บ้านหลักหิน      
หมู่    8   บ้านหนองคึม     
หมู่    9   บ้านโนนสำราญ 
หมู่    10   บ้านหนองขาม    
หมู่    11   บ้านศรีบุญเรือง                 
หมู่    12   บ้านหนองสระไผ่ 

รวม 

125 
187 
98 

139 
150 
106 
33 

154 
136 
159 
83 

164 
1,534 

212 
319 
198 
239 
298 
162 
41 

277 
241 
329 
164 
354 

2,834 

202 
310 
196 
241 
289 
170 
47 

318 
258 
328 
156 
337 

2,852 

414 
629 
394 
480 
587 
332 
88 

595 
499 
657 
320 
691 

5,686 
 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
 -  โรงเรียนประถมศึกษา     5  แห่ง 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2  แห่ง  ( ขยายโอกาส ) 
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      12  แห่ง   
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  -  หอกระจายข่าว        12  แห่ง    
  -  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข 
 -  สถานีอนามัยประจำตำบล   1   แห่ง 
  -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ    100 
  4.3  อาชญากรรม 
    -      ไม่มี 
  4.4   ยาเสพติด  
         -      ไม่มี 
  4.5    การสังคมสงเคราะห์  
    - คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    - คมนาคมทางบก   
       -  อยู่ห่างจากอำเภอ   8   กิโลเมตร   
  5.2 การไฟฟ้า  
    พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง    12   หมู่บ้าน  
จำนวนประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ  1,545  ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  98    
  5.3 การประปา 

       -  ประปาผิวดิน       5  แห่ง 
                   -  บ่อบาดาล    11  แห่ง 

  5.4   โทรศัพท์  
       -  โทรศัพท์สาธารณะ    -   แห่ง 
         -  เสาสัญญาณโทรศัพท์ ( AIS)         1   แห่ง 
  5.5    ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       -  มี   1   แห่ง 
 6. ระบบเศรษฐกิจ    
  6.1 การเกษตร  
    -  ทำนา   ทำสวน   การเลี้ยงสัตว์ 
  6.2 การประมง  
    - ไม่มี  
  6.3 การปศุสัตว์  
       - ไม่มี 
  6.4 การบริการ  
    - ไม่มี 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    -  ไม่มี 
  6.6 อุตสาหกรรม  
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    - ไม่มี  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

           -  ไม่มี 
  6.8 แรงงาน  
    - คนในท้องถิ่น  
 7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
  7.1 การนับถือศาสนา 
       - ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  คริสต์บางส่วน 
  7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
       - ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอย  กระทง 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
       - ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านจะประกอบไปด้วย  ภูมิปัญญาในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ    
ภูมิปัญญาในเรื่องของนวดแผนไทย    ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง      
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ   
  8.1 น้ำ 
       - คลองชลประทาน   
  8.2 ป่าไม้ 
       - ป่าประเภทผลัดใบ   
  8.3 ภูเขา 
      - ไม่มี 
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       - ดินร่วนปนทราย  มีเขตกระจายดินเค็ม 

 9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
      1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  
“ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ” 
   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

        1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 

ชุมชน 
    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
      (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่

ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็น
รูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่
ประเทศไทยมีข้อจำกัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี
ข้อจำกัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ำ กำลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน 
โดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ
และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส 
และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ ขณะเดียวกันการ
พัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่มากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมไทยลง และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยูj 
 
แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง  
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
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5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง การพัฒนา

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
    10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุ

ภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
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- เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
- บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็น

ทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอำนาจ
ต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 
1.3  THAILAND 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่ มีภารกิจสำคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้ างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้   “ประเทศไทย 
4.0”  จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบสำคัญ  คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 
1.4   แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา  53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 1.   แนวคิดและหลักการ 
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 1.1   ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

1. กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2. กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 2.   ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1  พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2  พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วม
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ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้  
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ  25  ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
  2.   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 

3.   โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 

2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
7. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 



~ 16 ~ 
 

 
 
 
 
 
1.6 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 
   “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม 
สังคมคุณภาพสูง” 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคามและเสริมสรางความมั่นคงเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
 5. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
  2. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
  3. เพื่อเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 4. เพื่อเสริมสรางความม่ันคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลักของชาติ 
 5. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มี 6 ประเด็น ดังนี้ 

1) สรางเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการ 
คา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

2) ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4) เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/  

Art City / Safe City) 
รายละเอียด ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหง 
อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคาการลงทุนและเศรษฐกิจ 
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เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%) 
3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%) 
4. เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง (หนวย : นาที) 
5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic Forum 

(หนวย : คะแนน (1-7) 
 6. รอยละความสำเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน อยางนอย1 ดาน ไดแก ดานการศึกษาดาน

การคาการลงทุน หรือดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพและดานดิจิทัล ยกระดับขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายไดใหจังหวัดรวมทั้ง
จัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)  

3. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 
เชน EEC , GMS เปนตน 

4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความ
สัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
แผนงานโครงการ 

(1) แผนงาน 
1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. สงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry 

Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)  
3. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนาฝมือกำลังคน 
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความ

สัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
(2) โครงการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเสนทางคมนาคมขนสงและการบริหาร

จัดการ (โลจิสติกส) 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) 

และศูนยกระจายสินคา (ICD)  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผูอยู

ในวัยแรงงานและผูประกอบการ 
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กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุนเศรษฐกิจ 
และความสัมพันธระหวางประเทศเมืองพี่เมืองนอง 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค 
เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 5  
2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 5 
3. อุทยานธรณีโคราชไดรับการประกาศเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (KhoratGeoparkใหไดมาตรฐานเชื่อมโยงกับ  

Geoparkของภาคและของภูมิภาคอาเซียน 
2. สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม

ที่มา 
จากความโดดเดนในแตละพ้ืนที่ ทั้งแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตรอุตสาหกรรม ศิลปะ 
กีฬา (Sport City) อาหาร สรางความเอกลักษณที่โดดเดนของจังหวัด 

3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งหนวยงานภาครัฐผูประกอบการ  
ภาคเอกชน และชุมชนที่เก่ียวของ 

4. สรางเสริมระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการตลาดดานการทองเที่ยว 
   5. เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทองเที่ยวฉันทเมืองพี่เมืองนองกับประเทศในภูมิภาค 
   6. ยกระดับการจัดงานทองเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร 

แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

1. เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย 
2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและกีฬาสูมาตรฐานสากล 
4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

(2) โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวและกีฬา 
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย 
กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬาและเครือขาย 
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย 
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา  

10% ภายในระยะเวลา 5 ป 
       2.ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศภายใน 

ระยะเวลา 5 ป 
           3.ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา 1,000 

คนตอป 
4. จำนวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือนตอป 
5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ประเทศจีน ลาว พมาเขมร  

และเวียดนาม เพ่ือสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น 
6. มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวารอยละ  

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยเพื่อการ 

บริโภคและสงออก 
แนวทางการพัฒนา 

2. ผลักดันและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูภายนอกภายใตความ 
รวมมือของกลุมผูประกอบการ หนวยงาน และชุมชน 

3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง สรางนวัตกรรม แบรนดจากพ้ืนที่ เชนขาวหอมมะลิ 
ทุมสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไมผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมไหม
ครบวงจร สินคาเกษตรอินทรีย 

4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ำใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองตอการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

5. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ใหเกษตรและชุมชนพึ่งตนเองได 
อยางยั่งยืน  

แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Food Valley)  

(2) โครงการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley  
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา 
 
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและผลิตภัณฑจากไหม 

สูสากล 
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/สงน้ำ ทาง 

และสะพานขามลำน้ำและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคาจากสิ่งบงชี้ 

ทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผูอยูในวัยแรงงาน ผู 

ประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปญญาชาวบานหลักวิชาการ เทคโนโลยี  
นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล 

กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรสูสากล 

กิจกรรมหลักที่ 7 การตอยอดผลผลิตทางการเกษตร พลังงาน และของเสียสูผลิตภัณฑชีวภาพและ 
ผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อเขาสู BCG Economy  

กิจกรรมหลักที่ 8 การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย และอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมดานเกษตรอาหาร และอ่ืนๆ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 เสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

1. รอยละของประชากร ที่อยูใตเสนความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได(Gini Coefficient)  
3. รอยละผูอยูในระบบประกันสังคมตอกำลังแรงงาน (%) 
4. ระดับความสำเร็จของหนวยงานที่จัดกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง) 
5. อัตราสวนแพทยตอประชากร (แพทย/คน) (ป 2560แพทย1,126 คน ประชากร 2,639,266คน) 
6 .ประชาชนนักศึกษาและบุคลากรดานดิจิทัลไดรับความรูและประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
7. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 - 59 ป (ป) 
8. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน) 
9. จำนวนตำบลที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ 

(ตำบล) 
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10. จำนวนตำบลที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ (ตำบล) 
11. สรางการรับรูที่ถูกตอง (ตำบล) 
12. สรางการมีสวนรวม (ตำบล) 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทยการพัฒนากำลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศการ 

ออกแบบและการวิจัยในการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                     2.สรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต( Lifelong Learning ) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเนื่องผูประกอบการ 
เอกชน ชุมชนและผูสูงอายุ ซึ่งสรางสังคมสูงวัยที่เขมแข็งและมีคุณคา 

3. พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวมของ 
ครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือขายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 

4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกชวงวัย ผูที่ดอยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทาง 
สังคม ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสังคมคุณภาพสูง 

5. เสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ ปกปองสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ 

6. เพ่ิมขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งเครือขายประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด ปองกันปราบปรามทุจริตและปญหาอาชญากรรม 

แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
4. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอื่นๆ 
5. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง ครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ จปฐ. 
6. สรางความรูความเขาใจถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยให 

ประชาชนไดรับรูรับทราบ 
7. สงเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรูหลักการ 

ทรงงาน 
8. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
9. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
10. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
11. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด 
12. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง 
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13. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
(2) โครงการโครงการเสริมสรางความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลัก 

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผูปวย ทุกชวงวัย ดวยองคความรู  

และเทคโนโลยี 
กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการ ศึกษาทุกชวงวัย ดวยองคความรู เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการใหบริการของภาครัฐ ดวยองคความรูเทคโนโลยี หรือ 

นวัตกรรมกิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรมหลักที่ 6 การสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธ/การเผยแผ/การเทิดทูนและธำรงไว 

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการเรียนรู 

หลักการทรงงาน 
กิจกรรมหลักที่ 8 การสรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 9 การจัด ระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด และการสรางเครือขายดาน 

การรักษาความปลอดภัย และการชวยเหลือประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 10 เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เกิดสมดุลและยั่งยืน 
เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมในจังหวัด (จำนวน 1,920,525 ไร) 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
3. การจัดการน้ำเสีย (แหง) 
4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำเพ่ิมขึ้น (ไร) 
5. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอประชากร (ลิตร/คน) 
6. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาคครัวเรือนตอประชากร (ลานกิโลวัตต/คน/ป) 
7. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาในภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
8. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมตอ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ลานบาท) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว 

ปาและสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สรางมูลคาที่ยั่งยืน(BCG) และลดของเสียอันตราย  

สรางโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย 
3. ผลักดันในการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน สรางการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชน 
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เพ่ือการมีพลังงานที่ยั่งยืน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โรงงาน หนวยงานรัฐในการจัดการน้ำเสีย และพัฒนาฟนฟูลำน้ำ คู  

คลองสาธารณะ 
5. พัฒนาการเรียนรูทุกชวงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลและยั่งยืน 
 

แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูการปองกันและการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร 
ปาไม และสัตวปา 

2. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
3. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวมสำนึกรับผิดชอบ 

ตอสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 
4. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
5. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลองสาธารณะ 
6. สงเสริมการใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนอนุรักษฟนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 (2) โครงการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชลประทาน 
กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการขยะ 
กิจกรรมหลักที่ 4 การรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
กิจกรรมหลักที่ 5 การมีสวนรวมในการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนา ฟนฟู ลำน้ำ คูคลองสาธารณะ

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเรียนรูในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สรางความสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City)  

เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. รอยละความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการพัฒนาองคกร 
1.1 ประชาชน 
1.2 บุคลากรภายในองคกร 
2. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงน้ำประปา (%) 
3. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา (%) 
4. รอยละของประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
6. รอยละความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (%) 
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7. ระดับความสำเร็จการเปนเมืองแหงไมซ (MICE City)  
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และ 

สถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต 
3. พัฒนาและยกระดับโคราชเปนเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ไดแกเมืองอัจฉริยะ (SMART City)  

เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City) เมืองแหงความปลอดภัย ( Safe City )  
4. เสริมสรางศูนยการบริการประชาสัมพันธ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service ผานระบบ E- 

Koratแผนงานโครงการ 
(1) แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐโครงสรางเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคสวนดวยองค 

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(2) โครงการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสรางเมืองคุณภาพสูง และ 

กำลังคนทุกภาคสวน 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐกำลังคนทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสรางองคกรทุกภาคสวนมูงสู เมอืงคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลายเมือง

อัจฉริยะ (SMART City) เมืองแหงไมซ (MICE City) เมืองแหงศิลปะ (Art City) เมืองแหงความปลอดภัย  
(Safe City)  

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบาย 
รัฐบาล 

1.7     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

2538   เพ่ือแก้ไขและปอ้งกันปญัหาอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
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2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประนะชา

คมอาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือ

การอนุรักษ ์ 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
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8.6)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

10.2) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2.   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง   ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น
และจุดยืนที่จะผลักดันให้เกิดขึ้น    โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ให้
เจริญก้าวหน้าพร้อมกันไปในทุก   ๆ  ด้าน   ในช่วงระยะเวลา    4   ปี   ข้างหน้า   ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
 “เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศ   ในด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน   เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง” 
 2.2   ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
  -   บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  -   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย 
  -   ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชน 
  -   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  -   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไป 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ   บรรเทาปัญหา
ความยากจน 
  -  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
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  -  ส่งเสริมการฝึกสอนงานอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  -  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ 
  -  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านเกษตรกรรม 
  -  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
  3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  -   การนำขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ 
  -   แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
  -   ส่งเสริมการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  ปรับปรุง/พัฒนา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบล 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  และพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำ   ให้ได้
มาตรฐาน  

 -  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม   บำรุงรักษา  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  การบริหาร
จัดการน้ำ  และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  -  แนวทางการพัฒนาด้าน  สนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุน
ส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
  -  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV  
  -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
  -  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข   การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟู
สุขภาพของประชาชน 
  -  การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และการ
ท่องเที่ยว 
  -  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบ  วินัย  ศิลปะ และความรู้ด้านประสบการณ์ให้กับเด็ก  
เยาวชนและประชาชน 
  -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมให้ประชาชน
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  -  การพัฒนาด้านการศึกษา 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3   เป้าประสงค์ 
  1.  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
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   3.  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน  
    4.  ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
   5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   6.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 2.4   ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

 2. จำนวนกิจกรรมทีส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได ้
 3. จำนวนกิจกรรมที่มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. เส้นทางคมนาคม ระบบประปา ระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย   ทั่วถึง  เพียงพอ 
 5. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.  จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานการศึกษาและ กิจกรรมที่ส่งเสริม  

ศิลปะ จารีตประเพณ ีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.5   เป้าหมาย 

- ร้อยละ 60 ในปีแรก 
 2.6   กลยุทธ์ 

 1.  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอนสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2.  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 3.  ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม  ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง  ๆ    โดยเฉพาะการปรับปรุง   ฟื้นฟูพัฒนาการจัดการ
บริการสาธารณะ   หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษา   อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ   ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน   ควบคู่
กับการพัฒนาด้านสังคม   เศรษฐกิจ   สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม   ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   และแผนพัฒนาระดับต่าง  ๆ   รวมถึงการพัฒนา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน   และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา 
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

พลวง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ย.5การพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ย.6 ยกระดับการบริหารจดัการภาครัฐรองรับ
การพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART 
City/ MICE City/ Art City / Safe City) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6,8           
ย.6 ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ย. 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรมภิบาลในสังคมไทย                    
ย. 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการภาครัฐ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลติทางการเกษตรและส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ   บรรเทาปัญหาความ
ยากจน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
ย.1โครงการตามแนวทาง
พระราชดําร ิ
ย. 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,5 
ย.3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคา
เกษตรปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ย. 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 

 

ย.5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุและยัง่ยืน 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ย.4 การพัฒนาเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 
ย.1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยง 
ตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขดี
ความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,7,9 
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
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(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5. ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 

ย.2 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ย.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3,4 
ย.1สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโค
รงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ย.4เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และ
ชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,8   
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ย.2การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,4 
ย.3 การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี  และการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ย.4 การพัฒนาเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ย.2ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อ
ภาคและภูมภิาค 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3                     
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,4 
ย.3 การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
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3.    การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1   การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  จุดแข็ง (Strengths)  

1. ระบบการบริหาร  
1.1   มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
1.2   มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  
1.3   บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  
1.4   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม  
1.5   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

2. อัตรากาลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว  
2.1   บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  
2.2   มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
2.3   มีแผนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่  

3. การเงิน / งบประมาณ  
3.1   พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี  
3.2   การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

4. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่  
4.1   มีกลุ่มอาชีพ   14   กลุ่ม  
4.2   มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
4.3   มีบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นท่ีที่มีความรู้ความสามารถนำ
แนวคิดมาพัฒนาพื้นที่ได้มาก  
 

 2.  จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ระบบการบริหาร  

1.1   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน / ขาดความชัดเจนในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจากมี 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
1.2   ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/ประชาชน / องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
1.3   ขาดบุคลากรรองรับภารกิจต่าง ๆ ที่ถ่ายโอนมา  
1.4   ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน  

2. การเงิน / งบประมาณ  
2.1  งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้ทีไ่ด้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  

3. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3.1   เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  
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4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1   ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
4.2   ขาดระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง 
 

  3.  โอกาส (Opportunity)  
 1.   การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
 2.   รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  
 3.  ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จากนโยบายรัฐบาล   
 4.   นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ตำบล  
 5.   การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 

 4.   ข้อจากัด (Threat)  
 1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
 2.  ห่วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลำช้าไม่แน่นอน  
 3.  ค่าครองชีพสูง  
 4.  ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าแพง  
 5.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ  
 6.  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม้แน่นอน  
 7.  เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน  
 8.  มีภารกิจที่ถ่ายโอนมามาก  
 9.  สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก  
 

 3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1.  โอกาส (Opportunity)  

 1.   การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
 2.   รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  
 3.  ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จากนโยบายรัฐบาล   
 4.   นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ตำบล  
 5.   การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

  2.  ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat)  
 1.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
 2.  ห่วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลำช้าไม่แน่นอน  
 3.  ค่าครองชีพสูง  
 4.  ภาวะวิกฤตการณ์ราคาสินค้าแพง  
 5.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ  
 6.  ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม้แน่นอน  
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 7.  เหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน  
 8.  มีภารกิจที่ถ่ายโอนมามาก  
 9. สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อภาคเกษตรกรรมมาก  
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ส่วนที่   3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- สำนักงานปลัด กองคลัง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและส่งเสริม
เศรษฐกิจ   บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- กองส่งเสริม
การเกษตร 
- กองสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ 

- สำนักงาน
ปลัด 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสาธารณสุข 

- กองส่งเสริม
การเกษตร 
- กองสวัสดิการ
สังคม 

- สำนักงาน
ปลัด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน - กองช่าง - สำนักงาน
ปลัด 

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 
 
 

- แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการศึกษา 

- กองการศึกษา 
- กองสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ 
 

- สำนักงาน
ปลัด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา   
ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี  และการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 

- กองการศึกษา - สำนักงาน
ปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 13  แผนงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วย 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง   

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.   ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการตามหลัก
บริหารบ้านเมืองที่ด ี 
    1.1  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
    1.2  แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

675,000 
 

400,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

675,000 
 

400,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

675,000 
 

380,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

1,075,000 
 

380,000 

 
 
 

15 
 

3 

 
 
 

1,075,000 
 

380,000 

 
 
 

75 
 

15 

 
 
 

4,175,000 
 

1,940,000 

รวม 18 1,750,000 18 1,750,000 18 1,055,000 18 1,455,000 18 1,455,000 90 6,115,000 
 2.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผลผลติ
ทางการเกษตรและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  
บรรเทาปญัหาความ
ยากจน 
    2.1  แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

470,000 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 

2,350,000 

รวม 12 470,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 60 2,350,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง   

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

430,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
430,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
430,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
430,000 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

430,000 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

2,150,000 

รวม 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 6 430,000 30 2,150,000 
4.   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
4.1  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
 

15 
 

 
 
 

3,000,000 

 
 
 

16 

 
 
 

3,200,000 

 
 
 

13 

 
 
 

2,600,000 

 
 
 

10 

 
 
 

2,000,000 

 
 
 

10 

 
 
 

2,000,000 

 
 
 

64 

 
 
 

12,800,000 

รวม 15 3,000,000 16 3,200,000 13 2,600,000 10 2,000,000 10 2,000,000 64 12,800,000 
5.  ยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่
ดีและอยูร่่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 5.1  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

400,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

550,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

550,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

550,000 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

2,550,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง   

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.2  แผนงานงบ
กลาง 
5.3  แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

3 
 

3 

8,562,000 
 

210,000 

3 
 

3 

8,562,000 
 

210,000 

3 
 

3 

8,562,000 
 

140,000 

3 
 

3 

8,562,000 
 

100,000 

3 
 

3 

8,562,000 
 

100,000 

15 
 

15 

42,810,000 
 

760,000 

รวม 6 8,772,000 6 8,772,000 6 8,702,000 6 8,662,000 6 8,662,000 30 43,570,000 
6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพดา้น
การศึกษา    ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี
และการท่องเที่ยว 
6.1  แผนงาน
การศึกษา 
6.2  แผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

 
 
 
 
 

3,220,350 
 

530,000 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

 
 
 
 
 

3,220,350 
 

530,000 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

 
 
 
 
 

3,190,350 
 

540,000 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

 
 
 
 
 

3,190,350 
 

540,000 

 
 
 
 
 

13 
 

10 

 
 
 
 
 

3,190,350 
 

540,000 

 
 
 
 
 

65 
 

50 

 
 
 
 
 

16,011,750 
 

2,680,000 

รวม 23 3,750,350 23 3,750,350 23 3,730,350 23 3,730,350 23 3,730,350 115 18,691,750 
รวมทั้งสิ้น 80 18,172,350 81 18,372,350 77 16,987,350 75 16,747,350 75 16,747,350 389 85,676,750 
 
หมายเหตุ : แบบผ.01บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้นำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่างๆ (ผ.01 – ผ.02 – ผ.03 – ผ.03/1 และ
สุดท้ายผ.04) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง   

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา ที่
น ำ ม า จ า ก
แ ผ น พั ฒ น า
ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 305 61,000,000 

รวมท้ังสิ้น 61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 61 12,200,000 305 61,000,000 
 
 
หมายเหตุ : แบบผ.02 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เรียงลำดับต่อจาก แบบ ผ.01 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันการ
ทุจริต 
 

 เพื่อหาแนวทางในการประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

-   12  หมู่บ้าน 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

การมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและการ
ตรวจสอบการทุจรติ 

สำนักปลดั 

2 โครงการสำรวจและจัดทำแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี
แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวกรวดเร็ว  

จัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินของ  
อบต. 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

การจัดเก็บภาษี
ท่ีมีประสิทธิ 
ภาพเพ่ิมขึ้น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดภ้าษีนอก
สถานท่ี 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  
 

-   12  หมู่บ้าน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความสะดวก
ในการจัดเก็บ
ภาษี 

-ประชนไดร้ับการ
บริการอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

กองคลัง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

4 โครงการจัดทำวารสารและ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานของ  อบต. 

-  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการและงาน
ต่าง  ๆ 

-  12   หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

การ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ  
อบต. 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ  อบต.เคลื่อนท่ี -เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการ
ของ อบต. 
-เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ความต้องการ และข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะในการให้บริการ
ประชาชน 

- 12 หมู่บ้าน 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

-ประชาชนได้รับ
บริการและ
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

-ประชาชนได้รับความ
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 
 
 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อสร้างคุณธรรมในการทำงาน 
 

พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

-บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน

-พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ด ี

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

จ้าง ลูกจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. 

การปฏิบัติงานท่ี
เพิ่มขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. มีคุณธรรมใน
การทำงาน  

7 โครงการกฎหมายนา่รูสู้่
ชุมชน    

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันเพิม่ขึ้น 

 

-จัดทำคู่มือ
กฎหมายน่ารู้
สำหรับ
ประชาชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เพิ่มขึ้น 

 

สำนักปลัด 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชนตำบลหนองพลวง 

เพื่อให้สามารถรับทราบ
ข้อคิดเห็นของประชาชนในเขต
ตำบลหนองพลวง 

- 12 หมู่บ้าน 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

9 โครงการพัฒนาความรู้ดา้น
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 
ธรรมาภิบาล 

- 12 หมู่บ้าน 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
การพัฒนาความรู้
ด้าน 
ธรรมาภิบาล 

สำนักปลดั 

10 โครงการรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชนตำบลหนองพลวง 

เพื่อให้สามารถรับทราบ
ข้อคิดเห็นของประชาชนในเขต
ตำบลหนองพลวง 

- 12 หมู่บ้าน 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและ
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

สำนักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยก
ย่องบุคคลต้นแบบด้านคณุธรรม
จริยธรรม 

- 12 หมู่บ้าน 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ตำบลหนองพลวงมี
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

สำนักปลดั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้ง    

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการ
เลือกตั้ง นายกและสมาชิกภา เมื่อ
ครบวาระหรือ เลือกตั้งซ่อม 

ตามกฎหมายว่า
การเลือกตั้ง
สมาชิก สภาและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- - - 400,000 
 
 

400,000 
 

การเลือกตั้งมี 
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน ของ  
อบต.หนองพลวง  มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใน ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สำหรับ เป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล และ พนักงาน
จ้าง  

ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 การทำงานมี 
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ภาพรวมในการ 
ปฏิบัติของ องค์กรมี 
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน 

14 โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ชาวหนองพลวง 

เพื่อการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ในพื้นท่ีตำบลหนอง
พลวง 

- 12 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ในพื้นท่ี
ตำบลหนองพลวง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  6. ยกระดับการบรหิารจดัการภาครัฐรองรบัการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

          1.   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี 

           1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจัดงานพระราชพิธี   
งานรัฐพิธี  และงานเฉลิมพระ
เกียรติ  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการ
บำเพ็ญประโยชน์  ถวายเป็นพระ
ราชกุศล   และเทิดพระเกียรติต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในเขต
อำเภอประทาย 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

สามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความ       
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประชาคมหมู่บ้าน -เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน 

-จัดเวที
ประชาคมทุก
หมู่บ้าน 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

สามารถ
แก้ไขปัญหา
ได้อย่างตรง
ความ

สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงความต้องการ 
 

สำนักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3. พัฒนานวัตกรรมการผลติ การแปรรูปสนิคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

          2..   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ  บรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.1  แผนงานการเกษตร 

ต้องการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานส่วนตำบล คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
ชุมชน กลุ่มสตรี  แม่บ้าน  
กลุ่มอาชีพ  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีศักยภาพใน
การทำงาน 

พนักงานส่วน
ตำบล คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  ชุมชน กลุ่ม
สตรี  แม่บ้าน  
กลุ่มอาชีพ  ตำบล
หนองพลวง 

350,000 
 

350,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้นำชุมชนปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

3 อุดหนุนกลุ่มอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใน
ตำบลหนองพลวง 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกลุ่ม
อาชีพใน
ตำบล 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภณัฑ์ให้ดียิ่งข้ึน 

สำนักปลดั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3. พัฒนานวัตกรรมการผลติ การแปรรูปสนิคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

          2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ  บรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.1  แผนงานการเกษตร 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริหารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร/ กลุ่มอาชีพ/
อาสาสมัครเกษตร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริหารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร/
อาสาสมัครเกษตร/ กลุ่มอาชีพ 

คณะกรรมการ
ศูนย์บริหารและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร/
อาสาสมัคร
เกษตร/ กลุ่ม
อาชีพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

คณะกรรมการศูนย์
บริหารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรมี
ความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาชุมชน 

คณะกรรมการศูนย์
บริหารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร มีศักยภาพใน
การทำงานมากยิ่งขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานGAP 

- เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
เข้าใจวิธีการบริหารจัดการและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

-ผู้ประกอบการ
ทุกกลุ่มในตำบล 
 
 

50,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

-สามารถหาตลาด
เพิ่มขึ้น 
-สร้างงาน สร้างอาชีพ 
และรายได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่/ไร่นาสวน
ผสมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3. พัฒนานวัตกรรมการผลติ การแปรรูปสนิคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
เทคโนโลยีการเกษตรแก่
กลุ่มเกษตรกร  เยาวชน  
กลุ่มผูสู้งอายุ  กลุ่มผู้พิการ   
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมอบรม  4  
หลักสตูร ๆ ละ  80   
คน 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการเกษ
ตรมรีายได้ที่มาก
ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความสามารถ
มีการพัฒนาทักษะ
การประกอบอาชีพ  
ที่เข้าร่วมอบรม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรใน
การทำเกษตรกรรมยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรทีม่ีความ
พร้อมต่อการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทำการเกษตร 50 ราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

เกษตรกรไดร้ับความรู้
ด้านเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการส่งเสริมการ
รวมกลุม่ผูผ้ลติเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

เกษตรกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

มีการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพลวง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
บริเวณองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพลวง 

ผู้บริหาร  พนักงาน มี
ส่วนร่วมในการร่วม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สภาพภมูิทัศน์
บริเวณ อบต.
หนองพลวง 

ภูมิทัศน์องค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองพลวง น่าอยู่ น่า
ทำงาน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

          2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจ  บรรเทาปัญหาความยากจน 

           2.1  แผนงานการเกษตร 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการตามแนว
พระราชดำริและพระราช
เสาวนีย ์

-ส่งเสรมิกิจกรรมตามแนวพระ
ราชเสาวนีย ์
 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมตาม
แนวพระราช
เสาวนีย ์

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมกับตามแนวพระ
ราชเสาวนีย ์

สำนักปลดั 

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช(อพ.สธ) 

เพื่อสำรวจและจดัทำทะเบียน
พันธุ์พืชในท้องถิ่น 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

มีการจัดทำทะเบียน
พันธุ์พืชในท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

10 โครงการปรับปรุงบำรุงดิน
ด้วยพืชตระกลูถั่ว 

เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การ
ลดต้นทุนการผลิต 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ดินมีคณุภาพเหมาะกับ
การเพาะปลูก 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

11 โครงการกำจดัวัชพืชในแหล่ง
น้ำ 

เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกลูใน
แหล่งน้ำ 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

 มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

12 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ / ดูแล 
บำรุงรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะ/ทำลายป่า 

ป่าไม้และท่ีดิน
สาธารณะตำบล
หนองพลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นท่ีป่าอุดม
สมบูรณ์ 

พื้นท่ีสาธารณะไม่ถูกบุก
รุกและป่าไม่ไม้ถูกทำลาย 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

13 โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้าน
การเกษตร  และแหล่งน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้าน
การเกษตร  และแหล่งน้ำ 

ทุกหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาด้าน
การเกษตร และแหล่งน้ำ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5.  ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          3.   ยุทธศาสตร์การอนรุกัษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

           3.1  แผนงานสาธารณสขุ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อพัฒนาอาสาสมคัรพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ทุกหมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครมคีวามรู้
ความสามารถในการ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อป้องกันควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ้า 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนสุนัขที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

สุนัขไดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกันคลอบคลุมทั้ง
ตำบล 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการพัฒนาการแพทย์
แผนไทย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ
แพทย์แผนไทย 

-บุคลากรทาง
การแพทย์ใน
ตำบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-การให้บริการแพทย์
แผนไทยมีคุณภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

12   หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ควบคุม
โรคตดิต่อใน
ชุมชนได ้

สามารถควบคุม
โรคตดิต่อในชุมชนได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5.  ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดลุและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          3.   ยุทธศาสตร์การอนรุกัษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

           3.1  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการหมู่บ้านสะอาด  
ด้วยการคดัแยกขยะจากต้น
ทางตามหลักการ  3  Rs 

1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงปัญหาและผลกระทบของ
ขยะมูลฝอย  
2.เพื่อสร้างจิตสานึกและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการคดัแยก
ขยะมูลฝอย 

ให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
ตำบล  
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมที่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมีจิต
สานึกในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี และ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม    
( ศสมช.) 

12   หมู่บ้าน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

อสม. ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

7 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือค่ายที่มีความ 12   หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองส่งเสริม

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รักษ์โลก สนใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

โครงการ การจัดการรักษา และ
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม    

การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างปั้มน้ำมัน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตจากสี่แยก ( 
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ) ถึง
หน้าบ้านนายเส็ง   เพชร

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



~ 52 ~ 
 

   

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เสนา 
3 
 

โครงการก่อสร้างถนนขนส่ง
ผลผลติการเกษตร  เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทางบ้านหนองสระไผ่ – 
หนองบัวแดง ม.12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสร้างหอถัง
ประปาพร้อมอุปกรณ์  
บ่อบาดาลที่ขุดเจาะใหม่ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

หอถังประปา  
จำนวน  1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองน้ำ

เพื่อให้ประชาชนทีสถานท่ี
เล่นกีฬาและออกกำลังกาย 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการ

ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬาและออก

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สาธารณะประโยชน์ให้
เป็นที่ออกกำลังกาย 

ก่อสร้าง กำลังกาย 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าโรงเรียนผ่าน
กลางบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างวัดเกตุสมบูรณ์ 
หมู่  2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  จาก  ม.2 – สมอ
แล้ง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
แม่ปัด  -  บ้านแม่แต้ม 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ดินโคกน้ำส่าง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย เจริญแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  
 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 หอถังประปา  
จำนวน  1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางทิศเหนือหมู่บ้าน 
หมู่  3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
14  โครงการก่อสร้างถนน

ดินจากที่พักสงฆ์ไปถึง
โรงงานน้ำแข็ง  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 โครงการวางท่อระบาย
น้ำจากสามแยก –  ทิศใต้
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

16 โครงการธนาคารน้ำใต้
ดินบำบัดน้ำเสีย 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียใน
ครัวเรือน 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 200,000 - - ประชาชนใน
พื้นที ่

ลดปัญหาน้ำเสียใน
ครัวเรือน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการขุดลอกหนองบัว
แดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

พื้นที่ท่ีทำการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไปฌา
ปนสถาน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงหอ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 หอถังประปา  
จำนวน  1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการย้ายหอถัง
ประปาหมู่บ้าน  หมู่  4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

หอถังประปา  
จำนวน  1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใน
ซอยขยายคอนกรีตหน้า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เพ่ือการเกษตรสาย
ตะวันตก – โคกซาด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการย้ายบ่อขยะให้
ออกห่างจากชุมชน  หมู่  
5 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การกำจัดขยะในพ้ืนท่ี 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - - 
 

- - 
 

พื้นที ่ มีการกำจดัขยะอย่าง
ถูกวิธี 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหนองน้ำขุ่น 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ำลานตากข้าว – 
หลังวัดบ้านหนองพลวง 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ศาลปู่ตา
หนองใหญ่ 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม 

มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการทำรางระบายน้ำ
สี่แยกต้นตาล  ถึงลำลาง
สาธารณะด้านทิศ
ตะวันออกของชุมชน 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  รอบ
ศาลากองทุน ฯ 
หมู่  6 

เพื่อให้ประชาชนที
สถานท่ีเล่นกีฬาและ
ออกกำลังกาย 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปารอบหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศ
ตะวันออก  จากบ้านนาง
ละเอียด ไปจดบ้านนาย
เชียร  ท่าผา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ทิศใต้  บ้านนางรุ่งทิพย์ 
– คลองอีสานเขียว 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศ
เหนือรอบหมู่บ้านหนอง
แต ้

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ำเสียในชุมชน 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 
 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วม
ขัง 

 

34  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หลักหิน – ถนนโพธิ์ 
หมู่   7  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   ม. 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

7 – ม. 2 
 

ทางการ เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37  โครงการขยายเขต
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

38  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปาจากจุดเดิมมาไว้ที่
ศาลาประชาคม  ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

จำนวนหอถัง
ประปา 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

40 โครงการขยายไหล่ทาง
จากบ้านหนองคึม – บ้าน
หนองพลวง  ประมาณ  
2.5  ก.ม. 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคุ้ม
โนนเห็ดไค   
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการขยายไหล่ทางสี่
แยกร้านค้า – ศาลากลาง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 
 

200,000 - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

43 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
หอถังประปาหมู่บ้าน   
หมู่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

44 โครงการปรังปรุงระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน ( วาง
ท่อน้ำใหม่ ) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสริมหินคลุกสายเชื่อม

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

บ้านโนนกลาง 
 

เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้านหนองขาม – 
บ้านหนองคึม  กว้าง  8  
เมตร   หมู่   10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านหนองขาม  ต.หนอง
พลวง – บ้านหนองคู  ต.
เมืองโดน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางอำนวย  แสน
นอก  ถึง สระบ้านหนอง
ขาม  กว้าง  6  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศใต้
ของหมู่บ้านจากบ้านนางสม
ยง ถึง บ้านนายจันทร์  ม่วง
ทองหลาง  กว้าง  6  เมตร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - 
 

- 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสรมิไหล่ทางจากบ้านนาง
ปูน  ด้วงตะกั่ว  ถึง โรงเรียน
วัดบ้านหนองขาม   กว้าง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ตามแนวเขตทั้งสองด้าน 
52 โครงการก่อสร้างถนนดินจาก

สามแยกทิศใต้ของหมู่บา้น 
ถึง บ้านหนองสระไผ ่
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 200,000 - 
 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านหนองขาม  ต.หนอง
พลวงถึง  เขตบ้านหนอง
ไม้ตาย  ต.หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

บ้านนางจำปา   เทวิจิตร  
ถึง  ศาลาประชาคม 
 

สะดวก รวดเร็ว 

55 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ด้านตะวันตกโนนศาลา
ติดโคกหนองโน  
 หมู่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบสระ
หนองคึม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านศรีบุญเรือง – บ้าน
นางิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายนานางติ๋ว  สียาง
นอก  ไปทางทิศตะวันตก 
ถึง คลองอีสานเขียว 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

200,000 - - 
 

ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทาง 
การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
นานางทองจันทร์  จันขุน
ทด  ไป บ้านนางิ้ว  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 โครงการขยายทางจาก
บ้านหนองคึม ถึง  บ้าน
หนองพลวง 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นข้างวัดไปโคกป่า
ช้าบึงกระโตน 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและ
ขนถ่ายผลติผลทางการ 
เกษตรได้สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- - 
 

- - 200,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจรและขน
ถ่ายผลติผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการรางระบายน้ำ 
จากสามแยกสวนของ
นางลำพันธ์ – ไปถึงร่อง
ระบายน้ำข้างที่นานาย
อุดม  เขตชมพู  หมู่ 12 
 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 
 
 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 - 
 

- - - 
 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วม
ขัง 

 

63 โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ  จากดอนตาปู่
บ้านหนองสระไผ่ – ไปถึง
คลองอีสานเขียว 

เพื่อให้การระบายน้ำ
รวดเร็ว 
 
 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 200,000 - - - 
 

พื้นที่ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 

การระบายมีความ
รวดเร็วนำ้ไม่ท่วม
ขัง 

 

แบบ ผ. 02 
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           4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4.  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาประทาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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          5.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

           5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ   
 

ให้ผู้สูงอายได้พบปะแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ แลกเปล่ียนความรู้
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุตำบล
หนองพลวง 

30,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดี กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
สั้นให้แก่  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  
ตำบลหนอง
พลวง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้
เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการช่วยเหลือ  ประชาชน    
ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน    
ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชน    ผู้
พิการ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส
ตำบลหนอง
พลวง 

20,000 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชน    ผู้พิการ  ผู้
ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบล
หนองพลวง 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุตำบล
หนองพลวงร้อย
ละ 50 เข้าร่วม
กิจกรรม 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดี กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4.  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          5.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

           5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทสตร ี

-เพื่อให้สตรีมบีทบาทและมีส่วน
ร่วมในชุมชนมากยิ่งข้ึน 

- กลุ่มสตรีใน
เขตพื้นท่ี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

-สตรีในชุมชนมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  
ราชินี 

-เพื่อส่งเสรมิให้ผูไ้ม่มีที่พักอาศัย
ได้มีบ้านเป็นหลักแหล่ง 

กลุ่มผูย้ากไร้ใน
เขตตำบลหนอง
พลวง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผู้ยากไร้มีที่อยู่
อาศัย 

เพื่อส่งเสริมให้ผูไ้มม่ีที่
พักอาศัยได้มีบา้นเป็น
หลักแหล่ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 

เพื่อให้ความรู้ เยาวชนผู้นำ
ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

อบรมเยาวชน
และผู้นำชุมชน
ทุกหมู่บ้าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการส่งเสริมสายใยรัก
ครอบครัว 

เพื่อเสรมิสร้างความแข็งเข็มให้
ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 

12   หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุ  
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส 

12   หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ด้อยโอกาส มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4.  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          5.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

           5.1  แผนงานงบกลาง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตำบล
หนองพลวง 

6,300,000 
 

6,300,000 
 

6,300,000 
 

6,300,000 
 

6,300,000 
 

จำนวนผู้สูงอายุ
ตำบลหนอง
พลวง 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้พิการ ผู้พิการตำบล
หนองพลวง 

2,256,000 
 

2,256,000 
 

2,256,000 
 

2,256,000 
 

2,256,000 
 

จำนวนผู้พิการ
ตำบลหนอง
พลวง 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ตำบลหนอง
พลวง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ตำบลหนอง
พลวง 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4.  เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          5.  ยุทธศาสตรส์ร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

           5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม / ฝึก
ทบทวน  อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน/จติอาสาภัยพิบัต ิ

-เพื่อเป็นการฝึกเตรยีม
ความพร้อมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

-สมาชิก อปพร.
และตำรวจ
ชุมชนตำบล
หนองพลวง 

140,000 
 

140,000 
 

50,000 50,000 50,000 สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อย 
 

สำนักปลดั 

2 โครงการจดุอำนวย
ความสะดวก / จุด
บริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อเฝ้าระวัง ป้องปราม 
การกระทำผิดกฎหมาย
จราจร และการให้บริการ
ประชาชน เพื่อลดอุบัตเิหตุ

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล 

40,000 
 

40,000 
 

70,000 70,000 70,000 จำนวนครั้งของ
การเกิดอุบัตเิหตุ
ที่ลดลง 

สามารถลดจำนวน
ครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลได้

สำนักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.1  แผนงานการศึกษา 

ทางถนนช่วงเทศกาล ระดับหนึ่ง 

3 โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
เกี่ยวกับสาธารณะภัย 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัย 

12  หมู่บ้าน 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
สาธารณะภัย 

สำนักปลดั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมความกล้า
แสดง 
ออกและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ช้ันเรียน 

เด็ก เยาวชน
ตำบลนาและ
พื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 
 

100,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

เด็กมีความกล้า
แสดงออกและ
เกิดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีความกล้า
แสดงออกและเกิด
การเรยีนรู้ร่วมกัน 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.1  แผนงานการศึกษา 

2 โครงการรำบวงสรวง 
 
 
 

         กองส่งเสริม
การศึกษา 

3 โครงการอาหารกลางวัน 
 ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารครบท้ัง 5 หมู ่

จ้างเหมา
ประกอบ
อาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็ก 
จำนวน 280 
วัน 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารที่ครบทั้ง 
๕ หมู่ เพ่ิมขึ้น 

เด็กเล็กทุกคนได้
บริโภคอาหารครบ 
5 หมู ่

ศพด. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น

ครูผูดู้แลเด็กได้ศึกษาหา
ความรู้พัฒนางานของตน 

ครูผูดู้แลเด็กทุก
คนในศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการ

กองส่งเสริม
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.1  แผนงานการศึกษา 

หนองคึม พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถใน
การพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 

นำมาพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 

5 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองพลวง 

ครูผูดู้แลเด็กได้ศึกษาหา
ความรู้พัฒนางานของตน 

ครูผูดู้แลเด็กทุก
คนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู
ความสามารถใน
การพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการ
นำมาพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

6 โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ปฏิบัติธรรม 

เด็กและ
เยาวชนตำบล
หนองพลวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณุธรรม
ในจิตใจ 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

7 โครงการปัจฉมิเทศ
ผู้ปกครองและนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองเห็น
ความสำคญัในการจดั
การศึกษา 

ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้ปกครองเห็น
คุณค่าของ
การศึกษา 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลหนองพลวง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

มีการจัดการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองศึกษาฯ 

9 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นรัก
การอ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี
รักการอ่านมากขึ้น 
 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่สามารถอ่าน
ออกเขียนได ้

กองศึกษาฯ 

10 อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนในเขต
ตำบลหนองพลวง 

ให้นักเรียนมีความ
เสียสละอดทนรู้รัก
สามัคค ี

ทุกโรงเรียนได้จดั
กิจกรรมลูกเสือ – 
เนตรนารีได้ร่วม
กิจกรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนาร ี

ลูกเสือเนตรนารีมี
ความอดทนและ
เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอบรมการ
ป้องกันภัยในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการเตรียมความ 
พร้อมและเสริมสร้าง 
ทักษะความรู้ให้แก ่ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ตำบลหนอง
พลวง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ในด้าน
ป้องกันภัยในเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัย
ในเด็ก ศพด. 

กองศึกษาฯ 

12 โครงการตรวจประเมิน
มาตรฐานภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีระบบการประกัน
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพใน  ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหนอง
พลวง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผา่นการ
ประเมิน
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านการประเมิน
มาตรฐาน 

กองศึกษาฯ 

13 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 

เพื่อให้นักเรียนได้บรโิภค
อาหารกลางวันครบทุกคน 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน
ในเขต  อบต.  

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 นักเรียนได้
บริโภคอาหาร
กลางวันครบ 
ทุกคน 

นักเรียนได้บรโิภค
อาหารครบทุกคน 

โรงเรียน 

แบบ ผ. 02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการถวายเทียน
พรรษาตำบลหนองพลวง 

เพื่อส่งเสริมและร่วมสืบสาน
กิจกรรมท่ีสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

นักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน  

60,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ 

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ประชาชนใน
ตำบล 

70,000 
 

70,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีอันดี
งามเพิ่มขึ้น 

เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปสืบสาน
ประเพณี   

กองส่งเสริม
การศึกษา 

3 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นท่ี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้
คงอยู่ 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ตำบล  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีอันดี
งามเพิ่มขึ้น 

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีอันดี
งาม 

กองส่งเสริม
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการของดีอำเภอ
ประทาย 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม/สินค้า การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนใน
ตำบล/อำเภอ
ประทายและ
อำเภอใกล้เคยีง 

100,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จำนวนผู้เข้าชม
งาน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
อำเภอ 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของกลุ่มสตร ี

เพื่อให้สตรีในตำบลร่วม
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลุ่มสตรตีำบล
หนองพลวง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีในตำบล
เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

7 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนออกกำลังกาย 
เสรมิสร้างสุขภาพอนามัย 
ห่างไกลโรค 

เยาวชน 
ประชาชน ใน
ตำบล จำนวน  
500 คน 

100,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกายทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ออก
กำลังกายทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง
ยิ่งข้ึน 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4. เสรมิสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา    ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 

           6.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

8 โครงการแข่งขันกีฬา 
เยาวชนและประชาชน
ระดับตำบลและระดับ
อำเภอ 

-เพื่อส่งเสรมิให้นักกีฬาได้มี
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

-จัดการแข่งขัน
เพื่อหาตัวแทนใน
ระดับต้นเพื่อส่ง
เข้าแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

40,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนได้ออก
กำลังกายทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

-นักกีฬาได้พัฒนา
ฝีมือเพื่อเข้าแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

10 โครงการวัด  ประชารัฐ  
สร้างสุข 

เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนให้เกิด
ความรักสามัคค ี

12  หมู่บ้าน - - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

เกิดความรัก
สามัคคีในชุมชน
โดยใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง 

กองส่งเสริม
การศึกษา 

แบบ ผ. 02 
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หมายเหตุ 1. แบบผ.01 เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570เพ่ือนำไปจัดทำ งบประมาณ
รายจ่าย 
            2.ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำโครงการใน แบบ ผ.03 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้อง  “แก้ไข” หรือ 
“เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.04  

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงล่อง
ระบายน้ำ  ไม่ให้น้ำจาก
หมู่บ้านลงสูห่นองน้ำโดย
การวางท่อลงสู่คลองข้าง
โรงเรียน 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่  1 กองช่าง 

2 โครงการทำสนามฟุตซอล
โดยเทพ้ืนคอนกรตี  เพื่อ

เพื่อให้ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน ประชาชนมี หมู่  1 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



~ 87 ~ 
 

   

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป็นที่ออกกำลังกายของ
เยาวชน และคนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนที
สถานท่ีเล่น
กีฬาและออก
กำลังกาย 

โครงการที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

3  โครงการปรบัปรุงราง
ระบายน้ำหน้าวัด 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่  1 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
ดินหน้าแม่เสงี่ยมไปถึง
คลองไป  ม.6 ( ม.2) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  2 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5 โครงการปรับภูมิทัศน์
หนองสาเหล่า 
 

เพื่อให้ประชาชน
ทีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

หมู่  2 กองช่าง 

6 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำเสียรอบ
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่  2 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สามแยกหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 

หมู่  2 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566 –2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

– หนองสาเหล่า เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกองทุนหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  2 กองช่าง 

9  โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเสริมหินคลุก  
สายบ้านพ่อมณี – 
บ้านพ่อหวัด 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  2 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย

หมู่  3 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทิศเหนือหมู่บ้าน 
หมู่  3 

ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

11  โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากท่ีพักสงฆ์ไปถึง
โรงงานน้ำแข็ง  
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  3 กองช่าง 

12 โครงการวางท่อระบายน้ำ
จากสามแยก –  ทิศใต้
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้การระบาย
น้ำรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่  3 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
13 โครงการธนาคารน้ำใต้

ดินบำบัดน้ำเสีย 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
เสียในครัวเรือน 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ในพื้นที่ 

ลดปัญหาน้ำเสีย
ในครัวเรือน 

หมู่  4 กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกหนอง
บัวแดง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

หมู่  4 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปฌาปนสถาน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  4 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงหอ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

หมู่  4 กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566 –2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำทิ้งตามซอย 

เพื่อให้การระบาย
น้ำรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 
 

 กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

 กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกสระ
ประปาของหมู่บ้าน , 
ขุดลอกหนองหวาย 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ทีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

หมู่  5 กองช่าง 

22 โครงการขยายถนน
สาธารณะทุกเส้น 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  5 กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสายดอนปู่ตา – 
โคกซาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  5 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงกรก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศูนย์
คริสต์จักร 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  5 กองช่าง 

25 เปลี่ยนหอถังประปา
บ้านหนองแต้  ม.6 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

หมู่  6 กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีสเสริมเหล็ก
ทิศตะวันตก  บ้านเกตุ
สมบูรณ์ – ดอนกอก 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  6 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำ สระ
อีสานเขียว 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 
 

 กองช่าง 

28 โครงการขยายเขต
ประปา 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

 กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

 กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ( 
บ้านโนนเห็ดไค ) จาก
บ้านนายประสิทธ์ิ ไปถึง
หนองสระแล้ง   และสาย
บ้านนายบัญชา   
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้และ
ได้รับแสงสว่าง
อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนและ
ระยะทางที่
ได้รับการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้และไดร้ับแสง
สว่างอย่างทั่วถึง 

หมู่ 8 กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำจากบ้านนาย
บุญเลศิถึงสี่แยกหนอง
ขาม 
 

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่ 8 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างถนน
ดินจากบ้านนายถาวร  
ทาซ้าย ไปถึงโศกผึ้ง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 8 กองช่าง 

34 แผนพัฒนาอ่างโศกผึ้ง
ให้เป็นที่พักผ่อนและ
ออกกำลังกาย 
 

เพื่อให้ประชาชน
ทีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

หมู่ 8 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ดินเสริมหินคลุก  เส้น
เชื่อมบ้านโนนยูง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 9 กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนน
ดินเสริมหินคลุกเส้น
ฟาร์มไก่ไปโนนเห็ดไค 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 9 กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสายโนนเห็ดไค
เชื่อมโนนกู่ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 

หมู่ 9 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนไปหน้าวัด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 9 กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าวัดไปบ้านศรีบุญเรือง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 9 กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชน ตามแบบ  อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว ประชาชนสัญจร หมู่ 9 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียน 

สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

กำหนด ถนน และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางฝั่น   แสงฤทธิ์  
ถึง  สระหนองขาม  กว้าง  
6  เมตร 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  10 กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง
บ้านนางปุย  ศรีจันทึก 
ถึง บ้านนางนุ่น  เทพวงค์ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 

หมู่  10 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



~ 101 ~ 
 

   

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

รวดเร็ว รวดเร็ว 
43 โครงการก่อสร้างถนนดิน

จากด้านตะวันตกสระ
หนองขาม ถึง โสกรัง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่  10 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศใต้
ของหมู่บ้านจากบ้านนาง
สมยง ถึง บ้านนายจันทร์  
ม่วงทองหลาง  กว้าง  6  
เมตร 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 10 กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชน ตามแบบ  อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว ประชาชนสัญจร หมู่ 10 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เสรมิไหล่ทางจากบ้าน
นางปูน  ด้วงตะกั่ว  ถึง 
โรงเรียนวดับ้านหนอง
ขาม   กว้างตามแนวเขต
ทั้งสองด้าน 

สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

กำหนด ถนน และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากสามแยกทิศใต้ของ
หมู่บ้าน ถึง บ้านหนอง
สระไผ ่
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 10 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านหนองขาม  ต.หนอง
พลวงถึง  เขตบ้านหนอง
ไม้ตาย  ต.หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 10 กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ตามแบบ  อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว ประชาชนสัญจร หมู่ 10 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางจำปา   เทวิจิตร  
ถึง  ศาลาประชาคม 

สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

กำหนด ถนน และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน
ดินจากนานายเคน  
ปะระกา ไป นานาย

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 

หมู่ 11 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อำนวย ลาจ้อย  ม.11 รวดเร็ว รวดเร็ว 

50 โครงการก่อสร้างถนน
ดินรอบหมู่บ้านศรีบุญ
เรือง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 11 กองช่าง 

51 โครงการขยายท่อ
ประปารอบหมู่บ้านศรี
บุญเรือง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขนาดและ
ระยะทางที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

หมู่ 11 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการติดโซล่าเซล
น้ำประปาหมู่บ้านข้าง

  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000   หมู่ 11 กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สระน้ำหนองคึม 
53 โครงการก่อสร้างถนนขนส่ง

ผลผลิตการเกษตร  เส้น
จากป่าช้า
สาธารณประโยชน์บ้าน
หนองสระไผ่ – ไปถึงภูเขา
ดินโสกผึ้ง 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 12 กองช่าง 

54 โครงการขยายไหล่ทางจาก
สี่แยก – ศาลากองทุน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 12 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

55 โครงการก่อสร้างถมและ
ปรับร่องระบายน้ำรอบ
หมู่บ้านหนองสระไผ่ ให้
เป็นรางระบายน้ำตื้นและ
เป็นขยายไหล่ถนนทุกร่อง
ระบายน้ำ  ให้เป็นราง
ระบายน้ำ (เพื่อทำความ
สะอาดง่าย  ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน) 

เพื่อให้การระบาย
น้ำรวดเร็ว 
 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่ 12 กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำขยายไหล่ถนน 
เส้นทางหน้าบ้านแม่ถวิน  
พรมนอก – ไปถึงถนน
หลังบ้านแม่รื่น บรรยงค ์

เพื่อให้การระบาย
น้ำรวดเร็ว 
 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การ
ปรับปรุง 

การระบายมี
ความรวดเร็วน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

หมู่ 12 กองช่าง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 –2570) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
57 โครงการก่อสร้างลาน

ดอนตาปู่ตะวันออก
หมู่บ้าน (บริเวณธาคาร
ข้าว)ให้เป็นลานกิจกรรม
ชุมชน (ลานย่าโม) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีใช้
ประโยชน ์

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

มีสถานท่ีใช้
ประโยชน ์

หมู่ 12 กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
น้ำประปา  ทั้งระบบ
น้ำประปาอุปโภค – 
บริโภค ในหมู่ที่  12 
บ้านหนองสระไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 
 

หมู่ 12 กองช่าง 

59 โครงการเจาะบาดาล
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้อุปโภค – 
บริโภค  

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนบ่อ
บาดาลที่ขุด
เจาะ 

ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค – บริโภค   
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 12 กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

แบบ ผ. 02/1 
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หมายเหตุ  1. แบบผ.03/1 เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชุนมาดำเนินการ 
 2. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำโครงการใน แบบ ผ.03/1 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้อง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบ
หลัก 

60 สร้างคสูระ รอบสระดอน
ตาปู่ ให้เป็นสวนสุขภาพ 
(สวนออกกำลังกายและ
พักผ่อน) 

เพื่อให้ประชาชน
ทีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
โครงการที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬา
และออกกำลัง
กาย 

หมู่ 12 กองช่าง 

61 ถนนดินบดอัดลงหินคุก    
เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้าน
และขนส่งผลผลติ
การเกษตร  ระหว่างบ้าน
หนองสระไผ่ – บ้าน
หนองขาม( แยกกระท่อม
นา  นางลุน  พรมนอก – 
ไปข้ามคลองอีสานเขียว
ไปเชื่อมถนนข้างที่นา 
ของนายอุเทน  เทวิจิตร) 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรและขนถ่าย
ผลิตผลทางการ 
เกษตรได้สะดวก
รวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ 12 กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนดินเสรมิหิน
คลุกจาก  ม.1 –  ม.6   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านวันชาติ  ม.3 ต.หนอง
พลวง –  บ้านหนองม่วงใหญ่ 
ต.หันห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางจากบ้าน
หนองคึม ม.8 ไปบ้านหนอง
ขาม ม.10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองกุง- บ้านดอนกอก 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกหนอง
กุง – แยกหนองบัวแดง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแยก
หนองบัวแดง – หนองขาม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาว
ถนน 

ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีสถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน หัน
มาออกกำลัง
กายเพิ่ม มาก
ขั้น 

สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกหนองกุง   
หมู่   1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ 
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ำ
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ที่สะอาด  และ
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกหนองโนน
กุง   หมู่   4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ำ
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ที่สะอาด  และ
เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว  จากอ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง 
– บึงกระโตน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว  หมู่  6  บ้านเกตุ
สมบูรณ์  -  หมู่ 7  บ้านหลัก
หิน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกหนองสระ
เหล่า  ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ำ
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้
ที่สะอาด  และ
เพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนองบัว
แดง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

14 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว  จากหนองบัวแดง - 
อ่างเก็บน้ำโศกผึ้ง  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการขุดลอกโสกผึ้ง / 
หนองโน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 
 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกหนองขาม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกหนองซาด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ ตามแบบ  อบต. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ีมี ประชาชนมีน้ำใช้ กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

เพื่อการเกษตร กำหนด น้ำใช้ในเกษตร เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

18 โครงการขุดลอกคลองสมอ
แล้ง จากหนองใหญ่ - บ้าน
ดอนกอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.   
ม. 6  -  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

20 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.  ม. 10 – ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
รอบหมู่บ้านดอนกอก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจร ตามแบบ  อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

รอบหมู่บ้านหนองพลวง และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

กำหนด และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

23 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสรมิหินคลุก   หมู่  1 –  หมู่  
2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสรมิหินคลุก   หมู่  11   
ตำบลหนองพลวง  -  บ้าน
นางง้ิว   หมู่  9  ตำบล
ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ จะขอประสาน 

25 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เสรมิหินคลุก  ม.10 – ต.
หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

26 โครงการถนนดินเสริมหิน
คลุก   ม.10 – ต. เมืองโดน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

27 โครงการขุดลอกคลองอีสาน
เขียว  ม.1  บ.หนองกุง – ม.
7  บ.หลุ่งจาน  ต.หันห้วย
ทราย  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ำท่ีกัก 
เก็บมากขึ้น 

ปริมาณน้ำมี มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงถนนดิน
เสรมิหินคลุก   ม.2 – ม.7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
ทางเข้าบ้านหนองแต้ – 
เชื่อมบ้านถนนโพธ์ิ  ต.
ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างประปาหมู่ 
บ้าน  ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ำท่ีกัก 
เก็บมากขึ้น 

ปริมาณน้ำมี มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกหนองสระไผ่   
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ีมี
น้ำใช้ในเกษตร 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่    บ้าน  ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีน้ำใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

มีน้ำสะอาดใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกหนองคึม   
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณนำ้ที่
กัก เก็บมาก
ขึ้น 

มีน้ำสะอาดใช้
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

34 โครงการขุดลอกคลอง
อีสานขียว  ม.6 –  ต.
หนองพลวง  -  ม.5 บ้าน
ถนนโพธิ์  ต.ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนที่มี
น้ำใช้ใน
เกษตร 

ประชาชนมีนำ้
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงฝายกัก
เก็บน้ำคลองอีสานเขียว  
บ้านหนองแต้ – บ้านถนน
โพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมนี้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนที่มี
น้ำใช้ใน
เกษตร 

ประชาชนมีนำ้
ใช้เพื่อ
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการขุดลอกหนองหวาย, 
หนองไซส ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณน้ำท่ีกัก 
เก็บมากขึ้น 

ปริมาณน้ำมี มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ทางหลวงชนบท  นม 1017 
หนองขาม  เชื่อมหนองไม้
ตาย  ต.หนองค่าย   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวก 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก  

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกจากบ้านดอน
กอก     ม.2 ต.หนองพลวง  
เชื่อม  บ้านถนนโพธ์ิ   ม.5  
ต.ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
จากบ้านหนองขาม  ม. 10  
ต.หนองพลวง  เชื่อม  บ้าน
หนองไม้ตาย  ต.หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
จากบ้านหนองกุง   
ม. 1 ต.หนองพลวง  เชื่อม  
บ้านหลุ่งจาน    ม.7   ต.หัน
ห้วยทราย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านหนองขาม  ม.
10  ต.หนองพลวง  เชื่อม  
บ้านหนองคู   ต.เมืองโดน 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากสายบ้านหนองขาม  ม.
10 ถึง สายบ้านหนองคึม  ม.

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

8 สะดวกรวดเร็ว เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากสายบ้านหลักหิน  ม. 7     
ต.หนองพลวง ถึง สายบ้าน
ถนนโพธ์ิ  ม.5 ต.ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนกอก  หมู่ 2  ต.หนอง
พลวง  เชื่อม บ้านถนนโพธ์ิ  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หมู่ 5 ตำบลประทาย  
อำเภอประทาย 

รวดเร็ว 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัสต์ิกคอ
นกรีต  บ้านหนองพลวง  หมู่ 
5 – บ้านดอนกอก  หมู่ 2  
ต.หนองพลวง   อ.ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัสต์ิกคอ
นกรีต  บ้านหนองพลวง  หมู่ 
5 – บ้านโนนสำราญ   หมู่ 9  
ตำบลหนองพลวง    

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่าย
ผลิตผลทาง การ 
เกษตรได้สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

47 
 

โครงการปรับปรุงถนนดิน
เสรมิหินคลุก  ม.2 บ้านดอน
กอก – ถนนคลองสมอแล้ง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟลัสต์ิก 
คอนกรีต  บ้านหนองพลวง  
หมู่ 5 ต.หนองพลวง  - บ้าน
ดอนกลอย  ม. 6  ต.หันห้วย
ทราย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟลัสต์ิก 
คอนกรีต  บ้านหนองพลวง  
ม.5  ต.หนองพลวง  - บ้าน
โคกสะอาด  ต.หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 –2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1. สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิม่ขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านศรีบุญเรือง  ม.11  ต.
หนองพลวง  เชื่อม  บ้านนา
ง้ิว  ม.9  ต.หนองค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านหนองขาม  ม.10  ต.
หนองพลวง  เชื่อม  บ้าน
หนองไม้ตาย  ม.8  ต.หนอง
ค่าย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
บ้านหนองพลวง   ม.5  ต.
หนองพลวง  เชื่อม  บ้านนา
ง้ิว  ม.9  ต.ประทาย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทางการ เกษตรได้
สะดวกรวดเร็ว 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนน ประชาชนสัญจร
และขนถ่ายผลติผล
ทาง การ เกษตรได้
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ   อปท.  ในเขตจังหวัดที่    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

          4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
หมายเหตุ 1. แบบผ.4 เป็นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาลและเมืองพัทยาเสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน)และลงรายละเอียด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯระดบัอำเภอประชุมพร้อมกลั่นกรองแล้วจัดเรียงลำดบัความสำคัญของโครงการจากผ.04  
            3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯระดับอำเภอเป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสานโดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ 
            4. การนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปใช้ (จัดทำงบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.03 แบบ ผ.03/1 และแบบ ผ.03/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช ้
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการขุดลอกสระประปา  
บ้านดอนกอก  หมู่ 2  ตำบล
หนองพลวง  อำเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ำ
สะอาดใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
สะอาด  และ
เพียงพอ 

กองช่าง 
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 ส่วนที่    4 
การติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ  ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่  
สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และ โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินใน
ระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดกรอบ แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1  การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน  
กำหนดแนวทางการ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้       1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน 
และกลยุทธ์ที่กำหนด  
     2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
     3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
     4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพ 
     5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
     6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อ  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม  
     7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่กำหนด  มาใช้ หรือ  อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้า 
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
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  1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนด
แนวทาง ดังนี้  
     1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
     2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
     3) การประเมินผลกระทบ  
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล  โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

  ขั้นตอนที่ 4   รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะใน  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 
28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31   

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
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   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มี
วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
    (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน  ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้  
    (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น  
    (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
     (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล  
     (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ  ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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    (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
อาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลดังนี้  
     1. กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล  
      3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสำหรับ
การติดตามและประเมินผล     
         4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
       5. ลงพื้นที่สำหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด  
       6. ประชุมสำหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ตามกรอบ แนวทางและวิธีการที่กำหนด  
 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   - โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   (1 ) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan& Norton   
   (3 ) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
   (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
   (5 ) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
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   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
   (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1 )-(1 0) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
   - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
   - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
      - โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาดีขึ้น 
 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
         - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น 

  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
     - ควรก่อสร้างบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าตามซอยต่างๆ ให้มากกว่าเดิม และควรก่อสร้างพนังกั้นน้ำเพ่ือป้องกันริมตลิ่งพังและบ้านเรือนราษฎรไม่ให้
ได้รับความเสียหาย 
 
 
 

 
 
 


