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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
-------------------------------------------- 

 

                    ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผานกระบวนการข้ันตอนตามหนังสือสั่งการและระเบียบ
ดังกลาว รวมถึงผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในคราว
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ไปแลว นั้น 
 

                   อาศัยอํานาจตามความในหมวด ๓ ขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ตอไป 
 

         จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๔   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ลงชื่อ)   
                                                    (นายประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน) 
                            ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง    
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
********************* 

สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
๑.  ดานกายภาพ  
๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบาน    
         องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยูทิศตะวันตกของอําเภอนา

เชือก  โดยมีระยะหางจากอําเภอนาเชือกประมาณ ๒๒ กิโลเมตร  ระยะหางจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ ๕๘ 
กิโลเมตร และมีระยะหางจากอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกนประมาณ ๔ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลอ่ืน ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

 ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดตอกับ ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง และ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดตอกับ ต.สําโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
 ทิศใต         มีอาณาเขตติดตอกับ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดตอกับ ต.ขามปอม และ ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 
๑.๒  เนื้อท่ี 

            องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๒๓,๒๑๖ ไร หรือ ๓๘.๐๔ ตารางกิโลเมตร  
๑.๓  ภูมิประเทศ 

              สภาพภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนท่ีราบลุมสลับท่ีดอนและท่ีราบลุมตํ่าเปน
บางสวน สภาพดินเปนดินรวนปนทราย          
     ๑.๔  จํานวนหมูบาน 
       องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีจํานวนหมูบาน ๑๐ หมูบาน ซ่ึงตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเต็มทุกหมูบาน ดังนี้ 

 หมูท่ี ๑  บานหนองแดง   หมูท่ี ๖  บานวังหิน   
 หมูท่ี ๒  บานนาดาน   หมูท่ี ๗ บานโคกกอง 
 หมูท่ี ๓  บานดอนแฮด   หมูท่ี ๘ บานโคกสูง 
 หมูท่ี ๔ บานเกาใหญ   หมูท่ี ๙  บานหนองแต 
 หมูท่ี ๕ บานโนนสะอาด   หมูท่ี ๑๐ บานหนองแดงสหมิตร 
 

          ๑.๕  จํานวนประชากร 
 ประชากรท้ังสิ้น ๔,๐๖๐ คน แยกเปนชาย  ๒,๐๘๕ คน  หญิง  ๑,๙๗๕  คน มีความหนาแนนเฉลี่ย ๑๐๖.๒๕/

ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒- 
 

ตารางท่ี  ๑  แสดงจํานวนประชากร/หลังคาเรือน/จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งของตําบลหนองแดง ขอมูลจากสํานักงาน
ทะเบียนและบัตรอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ณ  วันท่ี ๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 

( หลังคา ) 
จํานวนประชากร  จํานวนผูมสีิทธิเลือกต้ัง 

ชาย หญิง รวม ชาย (คน) หญิง (คน) 
๑ หนองแดง ๑๔๐ ๒๗๘  ๒๘๐ ๕๕๘ ๒๒๒ ๒๑๕ 
๒ นาดาน ๕๐ ๘๓ ๙๓ ๑๗๖ ๗๒ ๗๘ 
๓ ดอนแฮด ๔๒ ๘๙ ๗๒ ๑๖๑ ๗๓ ๕๙ 
๔ เกาใหญ ๙๕ ๑๔๕ ๑๖๕ ๓๑๐ ๑๑๔ ๑๓๖ 
๕ โนนสะอาด ๖๔ ๑๕๐ ๑๑๘ ๒๖๘ ๑๐๑ ๙๒ 
๖ วังหิน ๒๐๔ ๓๕๕ ๓๓๑ ๖๘๖ ๒๗๕ ๒๖๓ 
๗ โคกกอง ๑๒๔ ๒๔๙ ๒๓๔ ๔๘๓ ๑๙๙ ๑๗๖ 
๘ โคกสูง ๑๐๓ ๒๒๐ ๒๑๖ ๔๓๖ ๑๖๖ ๑๕๕ 
๙ หนองแต ๑๖๐ ๓๔๐ ๓๑๐ ๖๕๐ ๒๖๘ ๒๔๒ 
๑๐ หนองแดงสหมิตร ๙๖ ๑๗๖ ๑๕๖ ๓๒๒ ๑๒๗ ๑๒๕ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๐๗๘ ๒,๐๘๕ ๑,๙๗๕ ๔,๐๖๐ ๑,๖๑๗ ๑,๕๕๑ 

 หมายเหต ุ ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอนาเชือก  ณ วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ตารางท่ี ๒  แสดงจํานวนประชากรของตําบลหนองแดงโดยจําแนกตามชวงอายุ ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนและบัตร 
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมู
ท่ี 
 

ชื่อหมูบาน 
ชวงอายุป 

๐ - ๕ ป ๖ - ๑๔ ป ๑๕ - ๒๕ ป ๒๖ - ๓๙ ป ๔๐ - ๔๙ ป ๕๐ - ๕๙ ป ๖๐ ปขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

๑ หนองแดง ๑๙ ๑๖ ๓๕ ๓๓ ๓๗ ๔๔ ๖๑ ๕๕ ๕๗ ๔๙ ๓๕ ๓๕ ๔๐ ๕๐ 
๒ นาดาน ๕ ๙ ๘ ๕ ๑๘ ๑๒ ๑๙ ๑๙ ๑๕ ๑๙ ๑๖ ๑๕ ๗ ๑๔ 
๓ ดอนแฮด ๖ ๑ ๘ ๑๐ ๑๒ ๗ ๒๗ ๑๗ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๙ ๗ ๑๓ 
๔ เกาใหญ ๑๗ ๑๐ ๑๘ ๑๒ ๑๓ ๒๕ ๒๕ ๓๔ ๒๙ ๒๓ ๒๐ ๒๘ ๒๘ ๓๕ 
๕ โนนสะอาด ๑๔ ๔ ๑๗ ๑๐ ๒๓ ๑๗ ๒๙ ๒๖ ๒๒ ๒๐ ๑๓ ๑๕ ๑๙ ๑๙ 
๖ วังหิน ๒๘ ๒๓ ๒๗ ๓๒ ๖๒ ๔๙ ๘๕ ๗๑ ๕๘ ๕๔ ๔๗ ๔๙ ๔๔ ๕๔ 
๗ โคกกอง ๒๐ ๑๘ ๑๙ ๒๕ ๔๗ ๔๒ ๕๓ ๔๘ ๕๖ ๔๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๒๖ 
๘ โคกสูง ๑๙ ๑๗ ๒๖ ๒๖ ๓๗ ๓๒ ๔๗ ๔๒ ๔๔ ๔๐ ๒๘ ๓๐ ๑๙ ๒๐ 
๙ หนองแต ๑๔ ๑๓ ๔๒ ๓๕ ๔๑ ๔๒ ๙๑ ๖๙ ๖๒ ๕๒ ๔๓ ๔๕ ๓๙ ๔๘ 

๑๐ หนองแดงสหมิตร ๑๕ ๑๐ ๒๒ ๑๕ ๓๓ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๘ ๓๓ ๒๔ ๑๖ ๒๔ ๒๕ 

 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
            ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพอาชีพทํานา และประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว คือปลูกมันสําปะหลัง  
ปลูกออย  เลี้ยงสัตว  รับจางท่ัวไปและคาขาย 
  ๒.๑ ธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
   -  โรงสีขาวขนาดเล็ก  ๑๗ โรง 
   -  ปมน้ํามัน (ขนาดเล็ก)             ๑ ปม 
            -  โรงรับซ้ือของเกา    -      แหง 



-๓- 
 
๓. สภาพสังคม 

๓.๑ การศึกษา 
                 ๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา        จํานวน  ๔  โรง 
       - โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
       - โรงเรียนบานเกาใหญโนนสะอาด     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๔ 
       - โรงเรียนบานวังหินโนนสวาง   ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๖ 
       - โรงเรียนบานโคกกองโคกสูงหนองแต    ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๗ 
                 ๓.๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จํานวน  ๑  โรง   
       - โรงเรียนบานหนองแดงสหมิตร     ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
                 ๓.๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       จํานวน  ๔  ศูนย 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสวาง  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๑ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเกาใหญ  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๔ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมชัยมงคล  ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๖ 
       - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบุญมาจันประสิทธิ์ ท่ีตั้ง  หมูท่ี ๙ 
          ๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 
                 - วัด  ๘  วัด 
          ๓.๓ การสาธารณสุข 
                - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ๑  โรง 
                - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ  ๑๐๐ 
          ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                - ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  ไมมีปญหาอาชญากรรมรายแรง 
๔.  การบริการพ้ืนฐาน 
          ๔.๑ การคมนาคม 
                - ถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท  ๑  สาย 
                - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑๒  กม. 
                - ถนนลูกรัง  ๑๖  กม. 
                - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  สะพาน            
                - สภาพการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในชวงหนาฝนถนนเปนหลุม เปนบอ มีน้ําทวมขัง 
หนาแลงฝุนละออง ทําใหการคมนาคมไมสะดวก       
          ๔.๒  การโทรคมนาคม 
                 - โทรศัพทสาธารณะ  -   แหง 
          ๔.๓ การไฟฟา 
           -   ทุกหมูบานมีไฟฟาใช  ยกเวนหมูบานท่ีขยายเขตออกไปใหมยังไมท่ัวถึง  มีประมาณ  ๒๐  หลังคา 
          ๔.๔ แหลงน้ําธรรมชาติ 
                ๔.๔.๑  ลําหวย  ๙  สาย 
                        - หวยวังประดู    อยูในหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๑๐ 
                          - หวยวังขามปอม    อยูในหมูท่ี ๑ และหมูท่ี ๑๐  
                          - หวยหิน    อยูในหมูท่ี ๓ 
                          - หวยบานกลาง  อยูในหมูท่ี ๒  และหมูท่ี ๓ 



-๔- 
 
                          - หวยลําพังชู   อยูในหมูท่ี ๔ 
                          - หวยหางหวา    อยูในหมูท่ี ๔ 
                          - หวย กรป.กลาง   อยูในหมูท่ี ๖ 
                          - หวยโคก    อยูในหมูท่ี ๗ และหมูท่ี ๘ 
                          - หวยปาชา    อยูในหมูท่ี ๗ 
                ๔.๔.๒  หนองน้ํา  ๑๓ หนอง 
                          - หนองแดง อยูในหมูท่ี ๑                   - หนองเปอย อยูในหมูท่ี ๓ 
                          - หนองไฮ อยูในหมูท่ี ๔                     - หนองน้ําสราง อยูในหมูท่ี ๕ 
                          - หนองบัวแดง อยูในหมูท่ี ๕                - หนองฝายเท้ิบ อยูในหมูท่ี ๖ 
                          - หนอง กรป.กลาง  อยูในหมูท่ี ๖          - หนองฝายใหม  อยูในหมูท่ี ๖ 
                          - หนองปูตา  อยูในหมูท่ี ๗                  - หนองสิม  อยูในหมูท่ี ๗ 
                          - หนองคูขาด อยูในหมูท่ี ๗                  - หนองแต  อยูในหมูท่ี ๙ 
                          - หนองขาม อยูในหมูท่ี ๑๐ 
          ปจจุบันแหลงน้ํามีปญหาตื้นเขินเก็บกักน้ําไดนอย ทําใหน้ําใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
          ๔.๓ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
               - หนองน้ํา  ๑๐  หนอง 
               - ฝายเก็บกักน้ํา  ๑๓  แหง 
               - บอน้ําตื้น  ๗  แหง 
               - บอโยก  -  แหง 
               - ชลประทานขนาดเล็ก  ๑  แหง 
               - ประปาหมูบาน  ๑๐  แหง 
๕.  ขอมูลอ่ืน ๆ 

๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  คือปาไม  ประมาณ  ๒๕๐  ไร 
๕.๒  มวลชนจัดตั้ง 

                  - ลูกเสือชาวบาน  ๑  รุน      จํานวน  ๑๐๐ คน            
                  - ตํารวจอาสา         จํานวน  ๑๐  คน 
                  - ไทยอาสาปองกันชาติ ๑ รุน   จํานวน  ๑๕๐  คน 
                  - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  จํานวน  ๘๖  คน                                                                                                                                                                        
๖.  ศักยภาพในองคการบริหารสวนตําบล 
     การเมือง –การบริหาร  

๖.๑ ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้นมีจํานวน ๕๘ คน        
      ดังนี ้ 
      ๖.๑.๑ ผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย นายก อบต. ๑ คน  รองนายกฯ ๒ คน และเลขานุการ  
                นายกฯ ๑ คน    รวมจํานวน ๔ คน ดังนี ้
  (๑) นายประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน  ตําแหนง นายก อบต.หนองแดง 
  (๒) นายสมพงษ  ขันภักดี  ตําแหนง  รองนายก อบต.หนองแดง 
  (๓) นายชิด  จันทจร  ตําแหนง รองนายก อบต.หนองแดง 
  (๔) นายเฮียง ภูมิลุน  ตําแหนง  เลขานุการ อบต.หนองแดง 
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      ๖.๑.๒ สภาฯ อบต.หนองแดง  ประกอบดวยสมาชิกสภา อบต. หนองแดง  จํานวน ๒๐ คน ดังนี้ 
  (๑) นายสุรพล  วงศสงา  ประธานสภา อบต.หนองแดง ม. ๑๐ 
  (๒) นายสมัคร  แทนคํ้า  รองประธานสภา อบต.หนองแดง ม.๔ 
  (๓) นายจรรยา  พิเมย  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๑ 
  (๔) นายอนุรักษ  ดวงแหวะ สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๑ 
  (๕) นายสัมฤทธิ์  หลงสิม  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๒ 
  (๖) นางรัชฎาพร  ทวีทรัพย สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๒  
  (๗) นายไชยญา  หลักจันทร  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๓ 
  (๘) นางศิริภรณ  อุดทารุณ สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๓ 
  (๙) นายสุรี  ชาปด สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๔  (เสียชีวิตแลว) 
  (๑๐) นายสุบรรณ  วงษราช  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๕ 
  (๑๑) นางเกษร  จิตบุตร สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๕ 
  (๑๒) นายวิทูลย  ปะทิยานัง  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๖ 
  (๑๓) นายสมยศ  หารพันธ สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๖ 
  (๑๔) นางไพรรัตน  ตีสอน สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๗ 
  (๑๕) นายชื่น  แทนนา  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๗ 
  (๑๖) นางพิสสมัย  สานิพันธ  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๘ 
  (๑๗) นางสุมณ  เอ่ียมศรี  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๘ 
  (๑๘) นายบุญมาบ  แทนคอน   สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๙ 
  (๑๙) นายสํารี  กันหาบาง  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๙ 
  (๒๐) นางสาวนิยม  ทศไกร  สมาชิกสภา อบต.หนองแดง ม.๑๐ 

              ๖.๑.๓ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  จํานวน ๓๕  คน ดังนี้ 
  (๑) นายเชวงศักย  รัตนรักษ    ปลัด อบต.หนองแดง 
  (๒) นายวิทยา  นนทะคําจันทร รองปลัด อบต.หนองแดง 

สํานักงานปลัด   
  (๑) นายชรินทร  อาระหัง   หัวหนาสํานักปลัด 
  (๒) นายปญญา  ภูครองตา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (๓) นายเกียรติยศ  แกวโพธิ์   นักจัดการงานท่ัวไป 
  (๔) นางสาวเบญญาภา  จิตติธีเดช  เจาพนักงานธุรการ 
  (๕) นางสาวโยษิตา  นามวงษา  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
  (๖) นายบรรชา  สีแพน    ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันฯ 
  (๗) นายสุริยา  ทดคุย  พนักงานขับรถยนต 
  (๘) นายสนอง  รัตนศรี  นักการภารโรง 
  (๙) นายเกษม  บุดดาโสม  ยาม 

     กองคลัง 
  (๑) นางบัณฑิต  คํายา   ผูอํานวยการกองคลัง 
  (๒) นายปริวัตร  พรไตร   เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
  (๓) นางสาวปยรินทร  เขตเจริญ  นักวิชาการพัสดุ 
  (๔) วาท่ี ร.ต.สมเดช  สมเสน  เจาพนักงานธุรการ 
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  (๕) นางสาวสิริพร  บุญหลา  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  (๖) นางปรียมาศ  บุตริมา  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
  (๗) นางนิติภรณ  หาญอาษา  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
  กองชาง 
  (๑) นายณัฐวุฒิ  บุญมาศ  ผูอํานวยการกองชาง 
  (๒) นายวิวัฒน  แทนสอ  ผูชวยชางไฟฟา 
  (๓) นายรัตนพงษ  ไมตรีแพน   ผูชวยชางโยธา 
  สวนสวัสดิการสังคม 
  (๑) นางสาวปยะนุช  บุญทะระ   นักพัฒนาชุมชน 
  (๒) นางสุภา  เทพคํา  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (๑) นายภิญู  ศรีจินดา   นักวิชาการศึกษา 
  (๒) นายมานะ  แทนดวง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
  (๓) นางจุรีรัตน  แทนสา  ครู คศ.๑ 
  (๔) นางมยุรี  หลกัจันทร  ครู คศ.๑ 
  (๕) นางลําใย  พลยะเรศ  ครู คศ.๑ 

   (๖) นายสมคิด  ไชยหาร  ครูผูดูแลเด็ก 
  (๗) นางบุญเลิศ  ขันภักดี  ครูผูดูแลเด็ก 
  (๘) นางอรนุช  แทนสอ  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
  (๙) นางสาวบังอร  แทนสา  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
         (๑๐) นางเกษร  นาชัยสินธุ    ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
         (๑๑) นางอารีย  กรังสูงเนิน    ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
         (๑๒) นางคํามุน  เจริญสวาง   ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 
ตาราง อัตรากําลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

           สํานัก/สวน   พนักงานสวนตําบล  
(คน) 

พนักงานจาง 
  (คน) 

รวม หมายเหตุ 

๑.           - 
๒. สํานักปลัด 
๓. กองคลัง 
๔. กองชาง 
๕. สวนสวัสดิการสังคม 
๖. สวนการศึกษา ศาสนา    
    และวัฒนธรรม 

๒ 
๔ 
๕ 
๑ 
๑ 
๖ 
 

- 
๕ 
๒ 
๒ 
๑ 
๖ 
 

๒ 
๙ 
๗ 
๓ 
๒ 

๑๒ 
 

ปลัด , รองปลัด 
 

 

รวม ๑๙ ๑๖ ๓๕ 
     หมายเหตุ : ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  
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  ๖.๒ ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง)   จํานวน ๓๕ คน  
 - ระดับประถมศึกษา             ๒  คน  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๓)            -   คน 
-  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ปวช.          ๓  คน 

    -  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา(ปวท./ปวส.)          ๔  คน 
          -  ระดับปริญญาตรี                               ๒๑ คน 

-  ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา                                    ๕  คน 
 

๖.๓  สภาพทางการคลัง 
  ฐานะการคลังขององคการบริหารสวนตําบล  ยอนหลัง  ๓  ป  งบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑)   

       รายไดรวมท้ังป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙     แยกเปน 
  -  หมวดภาษีอากร    ๗๗,๕๒๓.๐๐ บาท 
  -  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต       ๙,๑๓๔.๘๐ บาท 
  - หมวดรายไดจากทรัพยสิน   ๑๓๙,๑๑๖.๙๘ บาท 
  - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   ๑๔๐,๔๖๗.๐๐ บาท 
  - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     ๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร                                          ๑๓,๗๑๖,๒๖๕.๐๕ บาท 
  - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                    ๑๒,๔๙๓,๓๕๖.๐๐ บาท 

 รายไดรวมท้ังป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   แยกเปน 
  -  หมวดภาษีอากร   ๘๑,๖๘๓.๐๐  บาท 
  -  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต    ๗๓,๔๘๘.๖๐  บาท 
  - หมวดรายไดจากทรัพยสิน  ๑๑๙,๔๙๑.๘๔  บาท 
  - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  ๑๓๕,๗๔๑.๐๐  บาท 
  - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   ๑๓๗,๗๘๒.๒๒  บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร                                         ๑๓,๙๑๘,๑๒๔.๖๗ บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                  ๑๒,๕๕๘,๒๕๕.๐๐ บาท 
 
 รายไดรวมท้ังป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑    แยกเปน 
  -  หมวดภาษีอากร   ๙๓,๘๗๖.๘๘ บาท 
  -  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต   ๑๑,๙๕๙.๒๐ บาท 
  - หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๑๔๐,๐๘๗.๒๕   บาท 
  - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ๑๓๗,๕๒๐.๐๐   บาท 
  - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  ๑๖๑,๙๙๐.๑๖ บาท 
  - หมวดภาษีจัดสรร          ๑๔,๗๖๘,๔๕๑.๖๔  บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                  ๑๒,๖๗๓,๔๐๘.๐๐ บาท 
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ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
                  องคกรตาง ๆ ในหมูบาน ตําบลมีการรวมกลุมกันในการประกอบอาชีพและทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  ไดแก กลุมสตรีแมบาน กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวชนเกษตร กลุมทอผา และโครงการสงเสริมศิลปาชีพ
พิเศษตามโครงการพระราชดําริ 
 
การรวมกลุมของประชาชน 
          จํานวนกลุมทุกประเภท  ๙  กลุม 

แยกประเภทกลุม 
 - กลุมอาชีพ      ๕    กลุม 
 - กลุมออมทรัพย      ๒    กลุม 
 - กลุมอ่ืน ๆ      ๒    กลุม 
 

จุดเดนของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
               ตําบลหนองแดงมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมสลับท่ีดอน และเปนคลื่นลอยตื้น                 
               สภาพภูมิประเทศแบงออกเปน ๓ บริเวณ ไดแก 
               ท่ีราบตอนกลางถึงทิศใตของตําบลบริเวณหมูท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๗ และ ๑๐ เปนพ้ืนท่ีเหมาะสําหรับการทําไร
นาสวนผสม พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรสามารถปลูกพืชไดตลอดป 
               ท่ีลุมสลับท่ีดอนทางทิศเหนือ บริเวณหมูท่ี ๑ , ๓ , ๔ ,  และ ๕ เปนแหลงตนน้ําลําธาร โดยเฉพาะลําหวยลําพัง
ชูซ่ึงเปนเขตแดนก้ันระหวางจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดขอนแกนเหมาะสําหรับพัฒนาใหเปนปา  โดยเนนใหเกษตรกร
ปลูกไมผล ไมยืนตนและไมโตเร็ว เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติตอไป 
               ท่ีดินเปนลูกคลื่นลอนตื้น  บริเวณหมูท่ี ๖ , ๘ , และ ๙ เปนดินชุดน้ําพองเหมาะสําหรับปลอยไวใหเปนปา
ธรรมชาติ แตปจจุบันพบวาเกษตรกรใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังและพืชไรอ่ืนๆ โดยไมใหความสนใจในการปรับปรุงดิน 
ทําใหผลผลิตตอไรตํ่า สําหรับการพัฒนาควรมีการแบงพ้ืนท่ีบางสวนใชในการเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงโคเนื้อ โคนม และปลอย
ใหเปนทุงหญาสําหรับเลี้ยงสัตว  

     ตําบลหนองแดง เปนตําบลขนาดเล็กมีจุดเดนในการรวมตัวของประชากรในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ เปน
อยางดี โดยมีกลุมอาชีพตาง ๆ และมีการสรางรายไดและลดอัตราการวางงาน ซ่ึงเปนการพัฒนาอาชีพนอกเหนือจากการทํา
นาและเปนการเพ่ิมรายได 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สวนท่ี ๒ 
  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         ********************** 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  
   ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐  ป  ประกอบดวย ๖ ดาน ไดแก 

 ๑.  ดานความม่ันคง 
 -  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 
   -  ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  สรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
-  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล  
-  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธระหวางประเทศมหาอํานาจ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  
-  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ  สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  
        -  การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม                                                                                                         
       -  การ ปรบัประบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น  

  ๒.  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
-  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สงเสริมการคา  การลงทุน  พัฒนาสูชาติการคา 

 -  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง  ยั่งยืน  และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

       -   การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา  SMEs  สูสากล 

-  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ 

         -  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ดานการขนสง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา                                                                                                         

        -  การ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สรางความเปนหุนสวน  การพัฒนากับนานาประเทศ       
สงเสริมใหไทยเปนฐานในการ ประกอบธรุกจิ  ฯลฯ 

  ๓.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
-  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 -  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
-  ปลูกฝง  ระเบยีบ  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีพึงประสงค  
-  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
-  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 



-๑๐- 
 

 ๔.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม     
   -  สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม    
  -  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ     
   -  มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย                              
    -  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
      -  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา                                       
    ๕.  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม     
      -  จัดระบบอนุรักษ  ฟนฟู  และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   
        -  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕  ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ                                  

     -  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     
   -  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                   

     -  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
           -  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม              
 ๖.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
    -  การปรับโครงสราง  บทบาท  ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ  ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม              
           -  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ      
           -  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ    
           -  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
           -  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ  ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล                                      
      -  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครฐั                                   
        -  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได  และรายจายของภาครัฐ  
                    
             ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒                                        
            เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน  และเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติท่ี
กลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง
บูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปน
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํายุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๖ ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปน
แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบท
การพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เปนสําคัญ ซ่ึงประกอบดวย ๑๐ 
ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
  ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี 
คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ัง
การสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและ
นวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทาง 



-๑๑- 
 
สังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
               ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุก

มิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ 
ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจน
และความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย 
 ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอ
ยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐาน
การพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและ
บริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
ภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรม
ระบบราง  อุตสาหกรรมหุนยนต       ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน
            
 ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมตํ่ากวา รอยละ ๕ ซ่ึง
เปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว 
 ๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนมุงอนุรักษฟนฟูสราง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤต
สิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ ตามเปาหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 



-๑๒- 
 
 ๕) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้                                                        
                       (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
           (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยติุธรรม   
  (๓) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี    
        (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความม่ันคง                                   
        (๕) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของชาต ิใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย                      
                           (๖) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร    
           (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล                                       
      (๘) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ
  (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
ม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ                              
                        (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
  (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยาง
เปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดาน
ความม่ันคง       
 ๖) ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจาย
อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึง
จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวาง
ไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗        
 ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบลอจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง 
การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดาน
พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลและการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศ
ยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการ 

 



-๑๓- 
 
สงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก       
 ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการ
บริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือ
เปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะ
นํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน รวมท้ังเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนให
ประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศท่ีมี
รายไดสูงในอนาคต                 
 ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการ
ของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสราง
ฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) 
การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย     
 ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ ท้ังในเชิงรุกและ
รับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความ
เก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก 
เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ (Post-ASEAN ๒๐๑๕) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลอง
กับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภู มิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและ
ภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดาน
การเงิน การ 
ใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือใน
เอเชีย    
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร                        
         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารคุณภาพ  



-๑๔- 
                                           
                   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรม เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม                                             
                   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเปนศูนยกลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                     
             ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท                                   
๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัด ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร                
              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน             
            ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน                          
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร                                       
๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
            ๒.๑ วิสัยทัศน (Vision) องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
          “หนองแดงตําบลนาอยู   ผูคนดีมีวัฒนธรรม  กาวนําดานเศรษฐกิจ  ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย  สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง “ 
            ๒.๒ พันธกิจ (Mission) 
            พันธกิจ หมายถึง บทบาทหนาท่ีหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการอันจะนําไปสูการบรรลุการ
บรรลุวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไวในการพัฒนาท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและวัตถุ ประสงคดังกลาว จึงไดกําหนด
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 
พรอมวางระบบผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
 ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
 ๕. การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารการปกครองและการบริหารทองถ่ิน 
 ๖. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการท่ีดี 

(๓) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  
           เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ยุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการใหประสบ
ความสําเร็จ รวม  ๕  ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบลหนองแดง จํานวน ๑๔  แนวทาง  ซ่ึงเปน
การสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   เปาหมาย 
๑. กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน   
๒. พัฒนาและจัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค  
๓. การขยายเขตไฟฟาสองสวางและการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรใหครบทุกหมูบาน   
๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจรใหท่ัวถึง     



-๑๕- 
 

     แนวทางการพัฒนา  
           ๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ฯลฯ  
           ๒. พัฒนาแหลงน้ํา และระบบประปาหมูบาน  
           ๓. ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึงพรอมไฟฟาสาธารณะ  
           ๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร  
               ตัวชี้วัด  

๑. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา  
๒. จํานวนการกอสรางฝายน้ําลาดและจํานวนระบบประปาท่ีกอสรางและซอมแซม  
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ  
๓. จํานวนปริมาณการปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 

  

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    เปาหมาย 
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี สงบสุขปลอดจาก  

จากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
๒. ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ  
๓. ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขัน และมี  
    คุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู  
๔. ใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเขา 
    ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีทําใหชุมชน สังคม มีความสมานฉันทและสันติสุข  
๕. สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ  
๖. จัดการสวัสดิการตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมอยางครบถวน  
    แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาดานการปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
๒. พัฒนาดานสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรมในชุมชน  
๓. พัฒนาดานสงเสริมสวสัดิการและนันทนาการ  

   ๔. พัฒนาดานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน        
         ตัวชีว้ัด 
           ๑. จํานวนประชาชนท่ีไดรับบริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบไดรับการพัฒนาท่ีดีเพ่ิมข้ึน  
            ๒. จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพท่ีดี  
            ๓. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี  
            ๔. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมูบานอยางตอเนื่อง  
           ๕. จํานวนผูสูงอาย ุคนพิการ ผูปวยเอดส และคนยากจนไดรับสวสัดิการเพ่ิมข้ึน  
   

           ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
                 เปาหมาย 

   เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมีสภาพท่ีสมบูรณ และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนรักสิ่งแวดลอม เพ่ือความสมบูรณของปาไมและความสมดุลของธรรมชาติ ไมใหทําลายตนไมไปมากกวานี้ 
ปรับปรุงภูมิทัศนหรือสวนหยอมรวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในตําบล  



-๑๖- 
   แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาดานการสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๒. พัฒนาดานการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ตัวชี้วัด 

            ๑. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมสรางจิตสํานึกท่ีดีและมีความรักบานเกิดของตนเอง  
๒. จํานวนตนไมท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน  
๓. จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการปรับปรุง  
๔. จํานวนครวัเรือนท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๕. จํานวนหมูบานไมมีน้ําเนาเสยีสงกลิ่นเหม็น  
๖. จํานวนหมูบานท่ีมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนหมูบานนาอยู  
๗. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว  
 

           ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
              เปาหมาย 

๑. เพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดการเกษตร  
๒. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน  
๓. เพ่ิมรายไดภาคการคา  
   แนวทางการพัฒนา 
๑. การพัฒนาสงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได ขยายโอกาส  
๒. การพัฒนาสงเสริมสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
   ตัวชี้วัด 

             ๑. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
              ๒.  ผลติภัณฑ OTOP ตําบลมีขายตามทองตลาด  
            ๓. กลุมมีการบริหารจัดการท่ีถูกตอง  
            ๔. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพ่ิมข้ึนและไดราคาดี  

 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจัดการองคกรท่ีดี  
    เปาหมาย 

            ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ  
            ๒. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  
           ๓. ทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถบรหิารจดัการและแกไขปญหาดวยตัวเอง  
           ๔. สรางความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันทของทุกภาคสวน  

   แนวทางการพัฒนา 
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครือ่งมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
    ตัวชีว้ัด 

            ๑. จํานวนผูมีสวนรวมตามกระบวนการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีดี  
            ๒. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ  
            ๓. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน  
            ๔. ประชาชนในทองถ่ินมีการเอ้ือเฟอตอกัน  



-๑๗- 
 

                                   ๕.   จํานวนหมูบานมีการบรหิารและการจัดระเบียบชุมชนท่ีดี  
 
๓.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น                                         
     ๓.๑  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
     การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณการพัฒนา            
       เปนการประเมินโยการวิเคราะหถึง  โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน อันเปน
สภาวะแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงการประเมินสถานการณขององคการบริหารสวนตําบล  ในปจจุบันทํา
ใหทราบวาสถานการณการพัฒนาอยู  ณ  จุดไหน  สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล                                                                                           
ตารางการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๑. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
- มีโครงขายการคมนาคมท่ีสามารถติดตอได
ตลอดท้ังทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด 
- มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผานคือ ลําหวย
ลําพังชู 
  
 
โอกาส 
- พรบ. การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดทําให 
อบต. มีรายไดเพ่ิมข้ึนในการนําไปพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังดานอ่ืน  
- องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใน
การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

จุดออน 
- การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
เปนไปอยางลาชา เพราะมีงบประ 
มาณจํากัดในการนําไปพัฒนา 
- แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมยังไม
เพียงพอสําหรับนําไปใชในการทํา
การเกษตร 
- แหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูเดิมตื้น
เขิน 
อุปสรรค 
- สภาพภูมิประเทศ ความ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอน การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน 
สงผลกระทบตอระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ทําใหถนนชํารุดเสื่อมโทรม
เร็วกวาปกติ 



-๑๘- 
ตารางการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
(ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๒. การพัฒนาดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต  

จุดแข็ง 
- มีองคกรชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กลุม
สตรี อสม. กลุมอาชีพ อปพร. ฯลฯ  
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและอา
สามสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพ สามารถ
ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนไดดี
ในระดับหนึ่ง 
- มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
- ประชาชนมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
- มีศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมี
จิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
- มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาในตําบลท่ีมีความพรอม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 
- มีปราชญและภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนมาก
ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 
- ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับ
สวัสดิการดานสังคม 
- ผูยากไรท่ีอยูอาศัยในชุมชนไดรับการสราง
และซอมแซมบานผูยากไรจาก อบต. 
- อบต.ใหความสําคัญและมีการจัดกิจกรรม 
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเปนประจํา 
- มีชุดรักษาความปลอดภัย  ชุด  อปพร.   
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของชุมชน  
โอกาส 
- พรบ. การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดให
อํ าน าจหน า ท่ี  อบต .ในการจั ดบ ริ ก า ร
สาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชนกวางขวางมากข้ึน 
- อบต. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน พมจ. /ศพส.ท่ี 
๔๑ /พลั ง ง านจ .มค ./ บ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ
ครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 

จุดออน 
- งบประมาณมีไมเพียงพอท่ีจะใช
ในการดําเนินการจัดกิจกรรม
ตางๆ 
- อาคารสถานท่ีไมเอ้ือตอการ
จัดการเรียนการสอน 
- บุคลากรทางดานการศึกษาไม
คอยไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
- อุปกรณเครื่องเลนสนามมีไม
เพียงพอ 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศสงผลตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 
- สื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน 
อินเตอรเน็ต เขามีอิทธิพลตอเด็ก
และเยาวชน ทําใหกระแสบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน 
ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน 
- พ.ร.บ. กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให อบต. มีอํานาจหนาท่ี
จัดการศึกษา แตยังไมมีการถาย
โอนสถานศึกษา (โรงเรียน) ใหแก 
อบต. ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ดานการจัดการศึกษาได 
 



              -๑๙- 
                                                      

ตารางการ  วิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตอ) 

        
             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๒. การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต  

โอกาส (ตอ) 
- พรบ. การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดให
อํ านาจหน า ท่ี  อบต .ในการจั ดบริ ก าร
สาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชนกวางขวางมากข้ึน 
- นโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ซ่ึงถือเปนวาระ
แหงชาติ และจังหวัดมหาสารคาม 
- ประชาชนสามารถเขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตําบลไดงาย 
- พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติจะทําใหภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ินตาง ๆ ในเขต
จังหวัด 
- รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาท
ในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรถายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
มากข้ึน  
 

 



         -๒๐- 
 
 ตารางการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๓. การพัฒนาดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง 
- มีการสงเสริมการใชปุยอินทรีย  และ
ปุยน้ําทางชีวภาพ แทน การใชปุยเคมี 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะเพียงพอท่ีจะใชใน
การอนุรักษ  ฟนฟู  ปาไม 
โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญ
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 
- จังหวัดมีนโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอย  ซ่ึงถือเปนวาระของจังหวัด
มหาสารคาม 
-  มีการรณรงครักษาความสะอาด และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

จุดออน 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- มีการบุกรุกปาสงวนในการทําไร 
- มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ฟุมเฟอย)   
- สภาพดินเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการ
ใชปุยอินทรีย 
- การกําจัดขยะในชุมชนยังไมถูก
สุขลกัษณะ 
- ไมมีท่ีท้ิงขยะภายในตําบล 
อุปสรรค 
-   

   
๓. การพัฒนาและสงเสริม
เศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 
- มีชุดรักษาความปลอดภัย  ชุด  อป
พร.   รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของชุมชน 
- ผูนําทองท่ี มีความเขมแข็ง 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือใน
การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
โอกาส 
- อปพร. ไดมีการอบรม ทบทวนการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 
- ประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น 

จุดออน 
- ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของ
กับงานดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
อุปสรรค 
-  
 



                                        -๒๑-                                                                                
ตารางการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๕. การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหารจัดการ การจัดการ
องคกรท่ีดี 

จุดแข็ง 
- มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการ
อยางรวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 
- ประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
- ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรม 
- บุคลากรไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 - มีการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณใน
การทํางาน โดยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในองคกรเปนวัย
ทํางาน มีความพรอมท่ีจะทํางานใหองคกร
อยางเต็มท่ี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โอกาส 
- รัฐบาลเนนการใหสิทธิเสรีภาพแก
ประชาชนสงเสริมการกระจายอํานาจสู
ทองถ่ินและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรวมคิด  รวมทํา  รวม
แกปญหา และสามารถดํารงชีพไดอยาง
ยั่งยืน 
  
 

จุดออน 
- ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายเบื้องตนในการ
เลือกตั้ง 
 
 
อุปสรรค 
-  
 



 

  ๒๒ 
แบบ ยท. ๐๑ 

๓.๒ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ดานความมั่นคง 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
 ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
ดานการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๗ 
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
ดานการเติบโตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหล่ือมลํ้าใน
สังคม 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 
 

ยุทธศาสตรที่๑๐ 
ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๙ 
การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๘ 
ดานการเติบโตที่
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของกลุมจังหวัดรอยแกน
สารสินธุ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน สูสังคมรูรัก
สามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและ
สมานฉันท 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ปรับโครงสรางการผลิตดาน
การเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาและวฒันธรรม
ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
สงเสริมการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการ
เรียนรในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนใน
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
มหาสารคาม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดานการพัฒนา
และสงเสริมเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี 



 

 
๒๓ 

แบบ ยท. ๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค เพือ่พัฒนาการ
คมนาคมขนสง 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให ได
มาตรฐานเพียงพอต อ
ความตองการของ
ประชาชน รองรับการ
ขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจ
ของท องถิ่น 

 
 
 
 

เพื่อสรางรากฐาน
ความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ
ในทองถิ่นให
ประชาชนมีรายได
หลังฤดูทํา
การเกษตร การ
รวมกลุมการพัฒนา
อาชีพของชุมชน 

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
น้ําภาคการเกษตร
ใหสามารถมีน้ําใช
ตลอดการทํา
การเกษตร 

เพื่อสงเสริมการนํา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการประยุใน
ภาคการเกษตรกรรม 

พัฒนา ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให
ไดมาตรฐาน 

ประชาชนไดรับการพัฒนา
ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
ศักยภาพ และเปนสังคม
แหงการเรียนรู ควบคูกับ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่น 

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

เพื่อใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถ
เขาถึงการบริการ
ทางการศึกษาได
อยางทั่วถึงและ
เตรียมความพรอม
ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

เปาหมาย 

สงเสริมและ
พัฒนาอาชพี
ใหแกประชาชน 
 
 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสู
การบริหาร
ภาครัฐที่ดี 
 

พัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สรางสังคม
แหงการเรียนรู 

สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน สรางความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทร ัพยสินของ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชา
ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

สงเสริมการทาํ
เกษตรตาม
แนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

พัฒนาแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ 
แหลงน้ําใตดิน 
 

สงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบและ
ยั่งยืน 
 

กลยุทธ 

ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงมี
รายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ประชาชนไดรับการบริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี สังคมชุมชนเขมแข็ง 
มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาดานการพัฒนาและ
สงเสริมเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การพัฒนาดานการ
สงเสริมคณภาพชีวิต

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยา 
กรธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอมอยางเปนระบบ
และสรางจิตสํานกึรวม
อนุร ักษ  และรักษาส่ิง 
แวดลอมของประชาชน
ในชุมชนระดับครัวเรือน 
ถึงระดับชุมชนสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพจิตดี 
สุขภาพกายดี 

เพื่อพ ัฒนาระบบบริ 
หารจัดการที่ดี มุงเนน
ธรรมาภิบาล สงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการ
ตัดสินใจ การวางแผน 
พัฒนา การตรวจสอบ 
เพื่อใหเกิดความโปรง 
ใสในการบริหารจัดการ
ขององคกร 

ทรัพยากรธรรมชาต ิไดรับ
การอนุรักษ  ควบคูกับ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

เปนองค กรที่ม ีการบริการ
จัดการที่ดี ตามหลักธรร
มาภิบาล 
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แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ 

พัฒนา ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให
ไดมาตรฐาน 

สงเสริมและ
พัฒนาอาชพี
ใหแกประชาชน 
 
 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสู
การบริหาร
ภาครัฐที่ดี 
 

พัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน
ครอบคลุมทุก
ระบบ สรางสังคม
แหงการเรียนรู 

สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน สรางความ
ปลอดภยัในชวีิต
และทร ัพยสินของ
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชา
ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

สงเสริมการทาํ
เกษตรตาม
แนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

พัฒนาแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ 
แหลงน้ําใตดิน 
 

สงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบและ
ยั่งยืน 
 

กลยุทธ 

การพาณิชย 
 

สังคม
สงเคราะห 
 
 
 

การเกษตร สังคม
สงเคราะห 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

การศึกษา การเกษตร บริหารงาน
ทั่วไป 

สาธารณสุข 



 

๒๕ 
 
 

๓.๓ แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี 

 

เปาประสงค 

เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สุขภาพจิตดี 
สุขภาพกายดี 

เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมขนสง ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน  รองรับ
การขยายตัวของเมือง
ในอนาคตและ
เศรษฐกิจของทองถิ่น 

 

เพื่อสรางรากฐาน
ความมั่นคงทางดาน
เศรษฐกิจในทองถิ่น 
ใหประชาชนมีรายได
หลังฤดูทําการเกษตร 
การรวมกลุมการ
พัฒนาอาชีพของ
ชุมชน 

 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบและสราง
จิตสํานึกรวมอนุรักษ
และรักษาส่ิงแวดลอม
ของประชาชนในชุมชน
ระดับครัวเรือนถึงระดับ
ชุมชนสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
 

 

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
น้ําภาคการเกษตร
ใหสามารถมีน้ําใช
ตลอดการทํา
การเกษตร 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารการจัดการที่ดี 
มุงเนนธรรมภิบาล 
สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการ
ตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการ
บริหารจัดการของ
องคกร 

 

เปาหมาย 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมชุมชน
เขมแข็ง มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ถึง 

ประชาชนมีอาชพีที่
มั่นคง มีรายได
เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปนองคกรที่มีการ
บริการจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมภบิาล 

วิสัยทัศน “หนองแดงตําบลนาอยู ผูคนดีมีวัฒนธรรม กาวนําดานเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีสุขและปลอดภัย สุขภาพพลานามัยแข็งแรง” 

เพื่อสงเสริมการนํา
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการ
ประยุกตในภาคการ
เกษตรกรรม 

ประชาชนไดรับการพัฒนาให
เปนทรัพยากรมนุษยที่มี
ศักยภาพ และเปนสังคมแหง
การเรียนรูควบคูกับการ 
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งานของทองถิ่น 

แบบ ยท.๐๒ 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการอนุรักษ
ควบคูกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 



 

๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการอนุรักษ
ควบคูกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

กลยุทธ 

 

สงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน 
สรางความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนา ปรับปรุง 
บํารุงรักษาระบบ  
สาธารณูประโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน 

สงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหแก
ประชาชน 

พัฒนาแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ แหลงน้ํา
ใตดิน 

สงเสริมการทํา
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบและ
ยั่งยืน 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาลสูการ
บริหารภาครัฐที่ดี 

แผนงาน 

 
สรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน 
สรางความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

สงเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา
ระบบการ
ปองกัน
และ
ควบคุม
โรคติดตอ 

พัฒนาระบบ
การสาธารณ 
สุข สงเสริม
การแขงขัน
กีฬาและ
นันทนาการ 

สงเสริม
สนับสนุน
การศึกษา
และพัฒนา
ชุมชนให
เปนสังคม
แหงการ
เรียนรู 

 

สงเสริมการ
ศาสนา
วัฒนธรรม 
ประเพณี
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่น 

 

พัฒนา
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบไฟฟา
สาธารณะ 
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

 

พัฒนา
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบ
ประปา
หมูบาน 

พัฒนา
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ถนน 
สะพานและ
ทอหรือราง
ระบายน้าํ 

 

สงเสริม
และพัฒนา
อาชีพใหแก
ประชาชน
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ของกลุม
อาชีพ 

 

พัฒนา
แหลงน้ํา
ธรรมชาติ
และแหลง
น้ําใตดิน 

 

สงเสริมการ
ทําเกษตร
ตาม
แนวทาง
ของปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

พัฒนา
ระบบกําจัด
ส่ิงปฏิกูล
และขยะมูล
ฝอย 

สงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และส่ิงแวด 
ลอมอยาง
เปนระบบ
และยั่งยืน 

 

พัฒนา
ระบบการ
บริหารการ
คลังใหมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมภิ
บาล 

พัฒนา
อาคาร
สถานที่
จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ 
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช
และพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลย ี

 

พัฒนา
การเมือง
ทองถิ่น 

เปาหมาย 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมชุมชน
เขมแข็ง มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับการพัฒนาให
เปนทรัพยากรมนุษยที่มี
ศักยภาพ และเปนสังคมแหง
การเรียนรูควบคูกับการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งานของทองถิ่น 

ประชาชนไดรับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ถึง 

ประชาชนมีอาชพีที่
มั่นคง มีรายได
เพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตและดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปนองคกรที่มีการ
บริการจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมภบิาล 



-๒๗- 

        สวนที่ ๓ 
 
 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง อบต. 
หนองแดง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสราง
ความเขมแขงของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักงานปลัด 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศึกษา 
ดานการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ  

แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
และ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

กองสวัสดิการสง
คม 

๓ ดานการพัฒนา  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 
 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชาง 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสราง
ความเขมแขงของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

๕. ดานการเมืองการบริหาร
จัดการองคกรท่ีดี 
 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 
ดานบริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองชาง 

รวม ๔ ยุทธศาสตร ๔ ดาน ๑๑ แผนงาน ๕ สํานัก/กอง 
 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 



 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 

๓๙ 

 
 

๙,๘๒๒,๕๐๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๗,๔๘๐,๕๐๐ 

 
 

๔๑ 

 
 

๑๒,๓๑๔,๔๘๙ 

 
 

๓๖ 

 
 

๑๓,๘๘๗,๗๔๐ 

 
 

๓๑ 

 

๑๒,๖๖๐,๖๐๐ 

 

 
 

๑๘๗ 

 
 

๓๙,๔๗๗,๖๗๑ 

รวม ๓๙ ๙,๘๒๒,๕๐๐ ๔๐ ๗,๔๘๐,๕๐๐ ๔๑ ๑๒,๓๑๔,๔๘๙ ๓๖ ๑๓,๘๘๗,๗๔๐ ๓๑ ๑๒,๖๖๐,๖๐๐ ๑๘๗ ๕๖,๑๖๕,๘๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
                               แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสงัคม 
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

๒๒ 

 
 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐ 

 
 

    
๑,๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๒ 

 
 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๑ 

 
 

 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๑ 

 
 
 

๒,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๐๖ 

 
 
 

๑๐,๒๕๐,๐๐๐ 
๒.๒ แผนงานการศึกษา ๒๙ ๓,๘๙๔,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๙๔,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๙๔,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๙๔,๐๐๐ ๒๙ ๓,๘๙๔,๐๐๐ ๑๔๕ ๑๙,๔๗๐,๐๐๐ 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ๓๓ ๗,๔๕๐,๐๐๐ ๓๒   ๗,๑๕๐,๐๐๐ ๓๓ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๓๓   ๗,๔๐๐,๐๐๐  ๓๒ ๗,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖๓ ๓๖,๓๕๐,๐๐๐ 
๒.๔ แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

๙ ๗๖๑,๐๐๐ ๘ ๗๑๑,๐๐๐ ๙  ๓,๔๑๑,๐๐๐ ๑๑ ๘๖๑,๐๐๐ ๘      ๗๑๑,๐๐๐ ๔๕ ๖,๔๕๕,๐๐๐ 

๒.๕ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๗ ๔๖๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๔,๖๖๕,๐๐๐ ๙๖ ๑๓,๖๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๖๖๕,๐๐๐ ๑๐๑ ๑๔,๕๑๕,๐๐๐ ๙๗ ๑๔,๓๖๕,๐๐๐ ๔๙๔ ๗๔,๘๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
                                                           แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
   
 

๑๕ 

 
 
    
 

๑,๓๓๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๓ 

 
 
    
 

๑,๐๘๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๓ 

 
 
  
 

๑,๐๘๕,๐๐๐ 

 
 
  
 

๑๔ 

 
 
    
 

๑,๑๘๕,๐๐๐ 

 
 
   
 

๑๔ 

 
 
   
 

๑,๒๓๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

๖๙ 

 
 
 
 

๕,๙๒๕,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
และสงเสริมเศรษฐกิจ   
    ๔.๑ แผนงานการเกษตร 
  

 
 

๘ 
 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๘ 
 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๘ 
 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๘ 
 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๘ 
 

 
 

๔๔๐,๐๐๐ 
 

 
 

๔๐ 
 

 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

รวม ๒๓ ๑,๗๗๕,๐๐๐ ๒๑ ๑,๕๒๕,๐๐๐ ๒๑ ๑,๕๒๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๖๗๕,๐๐๐ ๑๐๙ ๘,๑๒๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
                                                           แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การเมืองการบริหารการ
จัดการองคกรท่ีดี  
    ๕.๑ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป    
   

 
 
 

๒๑ 
 
 

 
 
 

    ๑,๑๘๐,๐๐๐ 
  

 
 
 

๒๔ 
 

 
 
 

     ๑,๘๘๐,๐๐๐ 
   

 
 
 

๒๓ 
 

 
 
 

   ๑,๓๘๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๑ 
 

 
 
 

๑,๑๘๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๒ 

 
 
 

๑,๓๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๑๑ 

 
 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๑ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๘๘๐,๐๐๐ ๒๓ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๒๑ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑๑๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๑๖๒ ๒๖,๒๖๒,๕๐๐ ๑๕๗ ๒๒,๖๒๐.๕๐๐ ๑๖๒ ๓๑,๕๐๔๔๘๙ ๑๕๙ ๓๐,๐๒๗,๗๔๐ ๑๕๐ ๒๘,๗๐๐,๖๐๐ ๗๙๐ ๑๓๙,๑๑๕,๘๓๘ 

 
 
 
 

 

 

 

 

๓๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากบานนายถาวร  

ภะวะพินิจ  ถึงปายบาน

นาดานและรอยตอเช่ือม

สามแยกปายโรงเรียนฯ 

หมูท่ี  ๒) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากหาแยกบานนางจี 

โมครตัน ถึงไรนางเดชา 

กระทุมนอก 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - -  ๒,๘๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๓๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากหาแยกบานนาง

ละออง  ยศคําลือ  ถึง

ประปาหมูบาน หมูท่ี ๒ 

บานนาดาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากบานนายไพบูรณ 

ถึงหนาบานนายบุญตา 

พลที)  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๕๗.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๘๕ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๖๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากสี่แยกนางพูนศรี 

พิเมยถึงหนาบานนาย

ถาวร ภะวะพินิจ)  

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๕๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (จากสามแยกบาน

นายถาวร ภะวะพินิจ 

ถึงขอบสระหนองแดง) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา ๓๐๐ 

ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

 

๓๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ (บานนางหนูเย็น  

เทพชัย ถึงบานนาย

ขอนแกน  เทียบฝาย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๓๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๑ ถนนสายบานหนอง

แดง ถึงบานนาดานหมูท่ี 

๒  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรืมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๕๕ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากบานนายสม คนรี 

ถึงบานนายสุรศลิป 

สุทธิศาสตร 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๔๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ จากไรนางสายทอง 

หวานจิตร ถึงบานนางหนู

จี โมครัก 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๓ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๓๙๕.๕๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - ๒๒๕,๔๓๕ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ ,๓  (เสนบานนาดาน 

-บานดอนแฮด ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๕๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๒ (จากบานนางอริสา สี

เสน - ขางโรงเรียนบาน

หนองแดงสหมิตร ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๓ (จากบานนายบุญทัน 

ธรรมรัตน  ถึงอางฝาย

นํ้าลนลําหวยแคน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๒๕ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๓๑๒,๕๐๐ 

 

- - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากบานนางสมัย พรม

โคตร ลงหวยหางหวา 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอด 

ภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๓๖๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากขอบอางดอนปูตา

แคนทอง-คันคูหวยหาง

หวา 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - 

 

๓๖๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากสะพานกรมโยธาธิ

การ หวยหางหวา-คันคู

สระหนองไร ถึงหวยแคน

บานดอนแฮด หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๗๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๔๗๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

๓๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากคันคูหวยแคนเขา

บานเกาใหญดานทิศ

ตะวันออก 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๘๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- -  ๔๘๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากดานทิศตะวันออก

วัด-ถึงคันคูหวยหนองไร 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ สายบานเกาใหญ หวย

กระบอกเพชร-บานโนน

สะอาด 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - - ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ ทายบานเกาใหญ ถึง

บานหวยแคน ต.หนอง

แวง อ.กุดรัง จ.

มหาสารคาม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐,๐๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรืมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - - ๕,๗๐๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๔ จากบานนายหนู

คลาย ธรรมรตัน ถึง

บานนายเกษม บุดดา

โสม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๒๕ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๓๑๒,๕๐๐ 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ ถนนทิศเหนือบาน ส.

อบต.สุบรรณ วงษราช 

ถึงนานายจันทร บุเกตุ  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (จากบานนาย

ประสิทธ์ิ ผานสําแดง 

ถึงท่ีนานายจันดา ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (จากบานนายเกษม ถึง

บานนางทองมา ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒๕๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๕ (เสนไปวัดปาโนน

สะอาด) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๖ (จากบานนายสวาท 

สาลิง ถึงบานนาย

อํามาตย ขุนบาล) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๑๖ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๖ (จากหนาโรงเรียน ถึง

บานนางพริ้ง ทวยทุย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๓๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๒๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (บานนายทองบู  ถึง

บานนายยุทธศักดิ์  ดวง

พลพรม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๕๑๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๒๕๕,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากประตูทางเขา

โรงเรียนโคกกองฯ ถึง

ถนนหนาบานนายบัวใบ 

ทรงอาจ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๕๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๒๒๕,๐๐๐ 

 

- - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๐. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายหนูแดง 

เทพาหน  ถึงหนองสิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ 

เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๗๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๓๙๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายปญญา 

แทนนา ถึงบานนาย

สุรินทร  เสนหาร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๒๔๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๒. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนายทองคํา  

ภูพรมม ี ถึงบานนายศภุ

สิทธ์ิ สุวรรณคาม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๓. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนางหวัน 

อาจจุฬา ถึง บานนาย

จงรัก หลงสิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๔๕๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- ๒๒๕,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๔. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๗ (จากบานนางคํากอง 

ชัยกิจ ถึง หนองสิม) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๖๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๕. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ (จากถนนสายหนาบาน

นางเครื่อง มาศรี ถึงบาน

นายวีระ หลงสิม) ไปสระ

โคกสูง 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๗๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- 

 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๖. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๘ (จากสี่แยกบานนาย

ขุน ปดตาระโพธ์ิ  ถึงคู

สระบานโคกสูง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.นาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรมืี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑,๓๖๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๔๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๗. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙ (สายบานหนองแต - 

นารินทร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีกอสรางไม

นอยกวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๑๔,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๓๘. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙ (สายรอบนอกวัดบุญ

มาจันทรประสิทธ์ิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑,๒๐๐ ตารางเมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - - ๖๘๔,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๕๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๙. กอสรางถนน คสล.หมูท่ี 

๙ (จากบานหนองแต 

ถึงบานสําโรง) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 

๑๘๐ ตารางเมตร พรอมปาย

โครงการ 

- - - ๑๗๕,๐๐๐ 

 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๐. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๑ 

(จากนานาเดชา กระทุม

นอก ถึงนานายไหม ภู

จําปา) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๘๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๑๒๐,๖๐๐ - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๕๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๑. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินถนนหัวนา 

หมูท่ี ๑ (จากนานาย

คําแหง กระทุมนอก ถึง

นานางละมุน วันสีแกว) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๖๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ 

เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

๗๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๒. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๓ จาก

ศูนยกลางหมูบาน (เสน

รอบหมูบาน) ไปถึงบาน

นางบุญฮู  เภาคําภา)    

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๖๔,๘๐๐ - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 

๕๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๓ ดาน

ทิศตะวันตกหมูบาน (จาก

หนาบานนายประดิษฐ  

เทียบกึง ไปถนนใหญใกล

บานนายประยูร  เภาคํา

ภา)    

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๔. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๕ (จาก

หวยหนองแซง ถึงสะพาน

บานโสกกาว ต.เลิงแฝก ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๒๙,๖๐๐ - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

 

 
๕๓ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ 

(จากไรนายสมศรี  ถึง

นานายพิรุฬห ) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย 

๑.๐๐ เมตร บดอัดดวย

เครื่องจักรกล พรอมปาย

โครงการ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๖. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ (จาก

บานนายอํามาตย ขุน

บาล  ถึงท่ีนานางทา สา

ลิง)   

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๕๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๗. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ (เสน

วังหิน ถึงหนองคูขาด )   

 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๔๘. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๖ (เสน

สระแดง ถึงท่ีนานายหา 

สานิพันธ)   

 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๕๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๗  

(จากสระดอนปูตา ถึงฝาย

นํ้าลนลําหวยปาชา) นา

นายเอบ แสนเมืองและ

นานายลาน ขอนส ี

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๐. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๗ (จาก

สะพานกุดแคนถึงลําหวย

บานกลาง)   

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๕๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๑๕๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๕๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๑. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๗ (จาก

ลําหวยโคกสอง สามแยก

ท่ีนานายคําพัน เสนหาร 

ถึงท่ีนานางแดง เทียบ

ฤทธ์ิ  )   

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๕๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๒. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินพรอมลงลูกรัง 

หมูท่ี ๗ (จากศาลาอีสาน

เขียวถึงบานนายอํานวย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๖๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๕๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๓. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๗  (จาก

ลําหวยโคกสอง นานาย

บุญธรรม พิมมงคล ถึง

เสนทางไปหนองข้ีเห็น) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๔. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๗ (ชวง

ลางจากท่ีนานายบุญชู 

นามวงษา ถึงท่ีสาธารณะ

หนองข้ีเห็น)   

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๕๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินพรอมลงลูกรัง 

หมูท่ี ๗ (จากบานนายคํา

มูล  แทนหลาบ  ถึงลํา

หวยปาชา ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๑๕๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๖. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินพรอมลงลูกรัง 

หมูท่ี ๗ (จากสะพานลํา

หวยพังชูบานเปอยนอย 

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 

นานายคํามาย กัณหาบาง 

ถึงลําหวยบานกลาง ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๕๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๗. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๗ (จาก

สระดอนปูตา ถึงถนนขาง

นานายชัยชาญ  ท้ิงโคตร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๐๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๕๘. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๘ (สาย

แยกถนนเสนนายศราวุฒิ 

หวานจิตร ไปนานายเอบ

แยกหัวไรนายนวน ชาดี

ไปไรนายบุญรอด แทน

สอ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - 

 

- ๗๕,๖๐๐ - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๖๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๙. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๘ (ถนน

เสนแยกออกจากนานาย

ไสว กุยลา ไปถึงไรนาง

มะลิ แทนนา – นางสาว

บุบผา แทนนา แยกลงทิศ

ตะวันตก ถึงไรนายดวง 

พุทไธสง  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๖๔,๘๐๐ - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๐. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๘ (เสน

ทิศใตบานสามแยกตน

ข้ีเหล็กถึงถนนลาดยาง

เสนโสกขุน-ปอพาน) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๗๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

๖๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๑. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๘ (จาก

ท่ีนานายคําหลา ถึงท่ีนา

นางพิสมัย หลงสิม ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๒. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๙ (จาก

ท่ีนานายพูน ปดตาระโพธ์ิ        

ถึงท่ีนานางบัวลอย หันหา

บาง ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - ๔๓,๒๐๐ - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๖๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๓. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๙ (จาก

โรงสีนายสมเกียรติ ประ

ทุมมาตร  ถึงวัดบุญมา

จันทรประสิทธ์ิ) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- -  - ๓๕๐,๐๐๐ จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๔. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๙ (จาก

ท่ีนานายบุญจันทร ปะตา

ทะโก ถึงถนนสายโคกสูง 

-หนองแต 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๗๒,๒๐๐ - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๖๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๕. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน  หมูท่ี ๙ (จาก

บานนายเขียว ปดตาระ

โพธ์ิ ถึงบานนายบุษบา 

สอนฮูม 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๔๓,๒๐๐ จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๖. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๙  (บาน

นายคําหลา ถึงท่ีนานาง

พิสมัย) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๑๒๕,๐๐๐ - - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๖๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๗. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ (จาก

นานายจําป แทนคอน ถึง

นานายสมยั  สัมปญนัง)    

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

๗๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๖๘. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดินพรอมลงลูกรัง 

หมูท่ี ๙  (จากท่ีนานาย

บุญจันทร ถึงลําหวยโคก )  

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ 

เมตร บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๑๒๕,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๖๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖๙. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๙  (บาน

นายอุทัย ปะสาวะนัง ถึง

ท่ีนานายบุษบา สอนฮมู) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๖๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

 

- จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๐. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๙ (จาก

วัดบุญมาจันทรประสิทธ์ิ 

ถึงนานายไสว กุยลา 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๗๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

 

- จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๖๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๑. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๑๐ 

(จากนานางสงวน ไมตรี 

ถึงนานายทองคิด         

บตริมา)    

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๐.๖๐ เมตร 

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- ๗๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

 

- จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๒. ลงหินลูกรัง หมูท่ี ๑ - 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนนหินลูกรังภายในเขต

ตําบลหนองแดง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - 

 

 

- ถนนลูกรัง

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๖๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๓. ลงหินคลุกจากหนาบาน

นางตอย วาสโสหา ถึงนา

นายทองสา เจรญิสวาง 

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากหนาบานนาง

ตอย วาสโสหา ถึงนานาย 

ทองสา เจริญสวาง ขนาด

ความกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๒๐๕ เมตร 

- - ๕๓,๐๙๕ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๔. ลงหินคลุกจากนานาง  

อําพร เทียบกึง ถึงนานาง

เข็ม ยอมไธสง หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากนานาง  อําพร 

เทียบกึง ถึงนานางเข็ม    

ยอมไธสง ขนาดความกวาง 

๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร 

- - - ๒๐๒,๐๒๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๖๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๕. ลงหินคลุก ถนนคัน

คลองวังประดูตอนลาง 

หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกถนนคันคลองวัง

ประดู ตอนลาง ขนาดความ

กวาง ๓.๕๐เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

 

- - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๖. ลงหินลูกรังคันคลูําหวย

ดอนปูตา หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินลูกรังจากบานนายลอด

ถึงท่ีนานายฝอย ขนาดความ

กวาง ๔.๐๐เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร 

๑๔๐,๐๐๐ 

 

- - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๖๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๗. ลงหินคลุกรอบสระหนอง

บัวแดง เช่ือมถนนสาย

หนาวัดปาโนนสะอาด  

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ 

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกรอบสระหนองบัว

แดง เช่ือมถนนสายหนาวัดปา

โนนสะอาด ขนาดความกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ 

เมตร  

- - - ๗๕๔,๘๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๗๘. ลงหินคลุกรอบหวยหนอง

แซง บานโนนสะอาด  

หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกรอบหวยหนอง

แซง ความกวาง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๑.๕๐๐ เมตร 

- - - - ๔๔๔,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗๙. ลงหินคลุกบานโนน

สะอาด  หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกบานโนนสะอาด 

จากแยกหอประปา นายนาย

สมัคร ถึงสะพานนํ้าจั้น 

ความกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๘๒๐ เมตร 

- - - - ๓๐๓,๔๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๐. ลงหินคลุกบานโนน

สะอาด  หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกบานโนนสะอาด 

รอบปาทําเล ความกวาง 

๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ 

เมตร 

- - - - ๗๔,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๑. ลงหินคลุก ถนนสายหนา

บานนางคําตา - หวยหิน 

ถึงแยกนานายดํา หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก ถนนสายหนาบาน

นางคําตา - หวยหิน ถึงแยก

นานายดํา ความกวาง  ๔  

เมตร ยาว  ๓๐๐  เมตร 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๒. ลงหินคลุกถนนสายสระ

แดง ไปนานายหา สา

นิพันธ หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกรอบอางเก็บนํ้า

รอบวังหิน ความกวาง  

๔.๐๐ เมตร ยาว  ๑,๐๐๐  

เมตร 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๓. ลงหินคลุก ถนนสายวัง

หิน - โคกสูง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก ถนนสายวังหิน - 

โคกสูง ความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - ๔๔๔,๐๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๔. ลงหินคลุก ถนนสายวัง

หิน – หนองคูขาด หมูท่ี 

๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกรอบอางเก็บนํ้า 

รอบวังหิน ความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - - ๔๔๔,๐๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๕. ลงหินคลุก ถนนสายวัง

หิน – หนองแต หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุก ถนนสายวังหิน - 

โคกสูง ความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - - - ๓๓๓,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๖. ลงหินคลุก ถนนสายวัง

หิน – ฝายปาบัว หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกรอบอางเก็บนํ้า 

รอบวังหิน ความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - - - ๓๓๓,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๗. ลงหินคลุกเสนสระโคกสูง 

ถึงวังหิน หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกเสนสระโคกสูง ถึง

วังหิน ความกวาง ๔.๐๐  

เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๘๘. ลงหินลูกรังจากบาน

นายลอดถึงท่ีนานาย

ฝอย หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินลูกรังจากบานนาย

ลอดถึงท่ีนานายฝอย ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร 

- ๘๐,๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๙. ลงหินคลุกเสนทางนา 

นายโกย โยมโคตร ถึงนา

นายสม เบียดชัยภมูิ บาน

หนองแต หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกเสนทางนา นาย

โกย โยมโคตร ถึงนานายสม 

เบียดชัยภมูิ ความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา 

๐.๑๐ เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๐. ลงหินคลุกจากนานาย 

บุญชิต แหมไธสง ถึงไร

นางแอม พรมเสน หมูท่ี 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากนานาย บุญชิต 

แหมไธสง ถึงไรนางแอม พรม

เสน ความกวาง ๖.๐๐  เมตร 

ยาว ๑,๒๒๐ เมตร 

- - - ๕๔๑,๖๘๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

 

๗๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑. ลงหินคลุกจากถนนโสก

ขุน - ปอพาน ถึงบาน

นางทองใบ สิทธ์ิเสนา 

(ทางเขาวัดปาโพธิญาณ) 

หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินลูกรังจากบานนาย

ลอดถึงท่ีนานายฝอย ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐เมตร ยาว 

๑๒๐ เมตร 

- - - ๓๕,๕๒๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

๙๒. ลงหินคลุกจากบานนาง

จันดา เขียวขํา ถึงไรนาย

บุญสง บุดดหีงส (เสน

หลัง อบต.หนองแดง)  

หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากบานนางจันดา 

เขียวขํา ถึงไรนายบุญสง บุดดี

หงส (เสนหลัง อบต.หนอง

แดง) ขนาดความกวาง ๓.๐๐  

เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร 

- - ๓๕,๖๘๐ - - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๗๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๓. ลงหินคลุกจากถนนวัง

หิน ถึงนานายสุวิทย ขํา

สมบัติ หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากถนนวังหิน 

ถึงนานายสุวิทย ขําสมบัติ 

ขนาดความกวาง ๔.๐๐เมตร 

ยาว ๑๕๐ เมตร 

- - - ๓๕,๐๐๐ - ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ   

ทางการเกษตร 

กองชาง 

๙๔. ลงหินคลุกจากไรนายชวน 

แทนซิน ถึงไรนางปนัดดา 

แทนสา หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกจากไรนายชวน 

แทนซิน ถึงไรนางปนัดดา 

แทนสา ขนาดความกวาง 

๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - - ๔๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ   

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๗๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๕. ปรับปรุงบํารุงรักษาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง หมูท่ี ๑ - 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคมและ

สิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ในเขตตําบลหนองแดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

และสิ่ง

สาธารณูปโภค

อ่ืนๆสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๙๖. ปรับปรุง - ซอมแซมถนน

ลงลูกรัง หมูท่ี ๑ – ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนนหินลูกรังภายในตําบล

หนองแดง  

- - ๔๐๐,๐๐๐ - - ถนนลูกรัง

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความ สะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผล 

ผลิตทาง

การเกษตร 

กองชาง 

 

 

 

๗๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๗. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๑ 

(จากบานนางพูนศรี พิเมย 

ถึงสถานีอนามัยเกา )   

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 - 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๙๘. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑ 

(จากบานนางอุไรวรรณ 

เขียวขํา ถึงบานนางลออ 

ยศคําลือ )   

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๙๙. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๒ 

(จากบานนายจันทร ปะ

ผาลา ถึงสามแยกท่ีนา

นายสมัย นามเสริฐ  

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 

 

๘๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๐. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๒ 

(จากสี่แยกบานนางแตะ 

ทิพราชถึงบานนายสุร

ศิลป สุทธิศาสตร) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐๑. กอสรางวางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน หมูท่ี 

๔ (จากบานนางสมัย  

เภาคําภา ลงหวยหนอง

ไร) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

วางทอนํ้าขนาดกวาง ๐.๓๐ 

X๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ 

เมตร  จาํนวน ๑๔๐ ทอน   

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - ทอระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐๒. กอสรางวางทอระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๔ 

(จากบานนายพงษศักดิ์ 

เทียบฤทธ์ิ ถึงท่ีนานาย

แพง วรด)ี   

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

วางทอนํ้าขนาดกวาง ๐.๔๐ 

X๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร  จาํนวน ๓๐๐ ทอน   

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - ทอระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 

๘๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๓. กอสรางวางทอระบาย

นํ้าภายในหมูบาน หมูท่ี 

๔ (จากบานนายสมคัร 

แทนค้ํา ถึงบานนาย

ณรงค  แทนนอย) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

วางทอนํ้าขนาดกวาง ๐.๓๐ 

X๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ 

เมตร  จาํนวน ๑๔๐ ทอน   

- ๑๒๐,๐๐๐ 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐๔. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

 

กองชาง 

๑๐๕. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๗ 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร  

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 

 

 

๘๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๖. กอสรางรองระบายนํ้า

ภายในหมูบานหมูท่ี ๘ 

(จากบานนางบัวสี ทบแป 

ถึงบานโคกสูงหนองแต) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐ 

 

- - - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐๗. กอสรางรองระบายนํ้า 

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๘ 

(เสนรอบหมูบานโคกสูง) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  

ลึก ๐.๕๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ - รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๐๘. กอสรางรองระบายนํ้า 

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๐ 

(จากปากทาง เขา อบต. 

หนองแดง  ถึงสามแยก

ตลาดชุมชน) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

- 

 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๘๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๙. กอสรางรองระบายนํ้า 

ภายในหมู บาน หมูท่ี ๑๐ 

(จากประปาหมูบาน ถึงสี่

แยกบานนางพูนศรี      

พิเมย) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - 

 

 

 

- รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

กองชาง 

๑๑๐. กอสรางรองระบายนํ้า 

ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๑๐  

(จากสี่แยกกลางบาน ถึง

สามแยกตลาดชุมชน) 

เพ่ือปองกันปญหา

นํ้าทวมและแกไข

ปญหานํ้าทวมขัง 

รองระบายนํ้า  ขนาดกวาง 

๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

ลึก ๐.๕๐  เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

- รองระบายนํ้า

ท่ีไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ไมเกิดนํ้าทวมขัง 

 

กองชาง 

๑๑๑. กอสรางทอลอยคลองวัง

ประดูตอนลาง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางทอลอย ขนาดความ

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐.๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

- จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

 

 

๘๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๒. วางทอสงนํ้า (ทอไสไก) 

จากบอบาดาลใหมเขากัก

เก็บตามลําหวย หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอไสไก - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๑๓. กอสรางรางสงนํ้าหนอง

นํ้าสราง หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

รางสงนํ้ามีขนาดความยาว 

๘๐.๐๐ เมตร 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

 

จํานวนราง 

สงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๑๔. กอสรางคลองไสไกหรือ

ระบบทอสงนํ้าจากหนอง 

กรป.กลาง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางคลองไสไกหรือ

ระบบทอสงนํ้าจากหนอง 

กรป.กลาง ขนาดความยาว 

๑,๕๐๐ เมตร 

- - - ๗๕๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๑๕. วางทอระบายนํ้าลําหวย

หางวังหวา หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

 วางทอเสนผาศูนยกลาง

ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐  เมตร 

จํานวน ๒๕ ทอน พรอมยา

แนว 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

 

๘๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๖. วางทอทางขามหวย 

หนองไร หมูท่ี ๔  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางลีนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กดานหนายาว ๒ เมตร 

และดานทาย ๔ เมตร วางทอ

ขาม ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ 

เมตร จาํนวน ๓ แถวๆ ละ ๘ 

ทอน รวม ๒๔ ทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๑๗. วางทอระบายนํ้าหนอง

ฝายนํ้ากิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ 

เมตร จาํนวน ๒๔ ทอน 

พรอมยาแนว  

- ๒๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๑๘. วางทอระบายนํ้าหนอง 

กรป.กลาง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง ๐.๓๐ 

เมตร จาํนวน ๑๒๐ ทอน

พรอมยาแนว 

- ๗๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

 

 

๘๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๙. วางทอระบายนํ้าพรอม

บอพัก บานหนองแดง 

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางวางทอระบายนํ้า

พรอมบอพัก ถนนสายบาน

นายสุวรรณ อัปมรกัง ถึงสาม

แยกถนนคอนกรีตไปโรงเรียน

บานหนองแดงสหมิตร ขนาด

กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๕ 

เมตร พรอมปาย

ประชาสมัพันธฯ  

๙๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๐. วางทอระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางวางทอระบายนํ้า 

ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร จํานวน ๔๐ ทอน

พรอมปายประชาสัมพันธฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๑. วางทอระบายนํ้าภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

กอสรางวางทอระบายนํ้า 

ขนาดกวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตร จํานวน ๔๐ ทอน

พรอมปายประชาสัมพันธฯ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

 

๘๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๒. วางทอ คสล. ลําหวย   

คูขาด หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน  ๑  แหง - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๓. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยโคกสอง หมู

ท่ี ๗  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน  ๑  แหง - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๔. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยคูขาด หมูท่ี 

๗ (ชวงท่ีนานายระเสริฐ

ปริธรรมา ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน  ๑  แหง ๒๐,๐๐๐ 

 

- - - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๕. โครงการวางทอสงนํ้าหมู

ท่ี ๘ จากบานนายสงา 

เฮียงโฮมถึงนานางสาย 

แทนหลาบ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน  ๑  แหง - - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

 

 

๘๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๖. กอสรางทอลอดเหลี่ยม

ขามลําหวยโคกหน่ึง    

หมูท่ี ๘ (ชวงท่ีนานายคูณ 

ศรีคําบอ  ถึงท่ีนายพิสมัย  

ยามบุญ) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

จํานวน  ๑  แหง - ๗๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๗. ขยายทอลอดเหลี่ยมขาม

ลําหวยวังจั่น หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

ขยายออกทอลอดเหลี่ยมขาง

ละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร 

(เดิมทอลอดเหลีย่ม กวาง ๓ 

เมตร ยาว ๓ เมตร) 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๘ วางทอ คสล. ลําหวยวัง

ขามปอม หมูท่ี ๑๐ (ชวง

นานายเดือน  แทนชิน) 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีพอเพียง 

วางทอ คสล.เสนผาศูนยกลาง 

๐.๖๐ เมตร 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

จํานวนทอท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

พอเพียง 

กองชาง 

๑๒๙. ซอมแซมสะพานขาม

ฝายนํ้าลนลําหวยวัง

ประดู หมูท่ี ๑  (ชวงท่ี

นา นายชวย  นานอก) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

จํานวน  ๑  แหง - - ๗๐,๐๐๐ 

 

- - สะพานท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนเสนทางคม 

นาคมสะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๘๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๐. ซอมแซมสะพานขาม

ฝายนํ้าลนดอนปูตา 

บานหนองแดง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

จํานวน  ๑  แหง ๒๐,๐๐๐ 

 

- - - - สะพานท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดใช

เสนเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

กองชาง 

๑๓๑. กอสรางรั้วรอบท่ีทําการ 

อบต.หนองแดง  

เพ่ือปองกันสัตว

เลี้ยงไมใหเขาไป

บริเวณ อบต.  

กอสรางรั้ว  ขนาดความยาว 

๔๐๐ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ 

 

- รั้วท่ีไดมาตร 

ฐานเพ่ิมข้ึน 

ปองกันสัตวเลีย้ง

ไม ใหเขาไป

บริเวณ อบต. 

กองชาง 

๑๓๒. กอสรางถนนดินโดยยก

รองพูนดิน หมูท่ี ๕ (จาก

ดานทิศตะวันออก

หมูบานฯ ลงหวย

กระบองเพชร) 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนดิน ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ 

เมตร สูงเฉลีย่ ๑.๒๐ เมตร  

บดอัดดวยเครื่องจักรกล 

พรอมปายโครงการ 

- - 

 

- ๑๕๐,๐๐๐ - จํานวนถนน

ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร

และขนสงผลผลติ 

ทางการเกษตร 

กองชาง 

 

 

๙๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๓. ขุดลอกวัชพืชวังประดู

ตอนบน หมูท่ี ๑ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๒๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร 

- - ๕๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๓๔. ขุดลอกหนองดอนปูตา 

หมูท่ี ๑ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๓๕. ขุดลอกหนองสระใหม 

บานนาดาน หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร 

- - - - ๔๒๐,๐๐๐ 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๓๖. ขุดลอกลําหวยบาน

กลาง หมูท่ี ๒ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๙๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๗. ขุดลอกลําหวยแคน 

ตอนบน  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหมีแหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกลําหวย ขนาดกวาง 

๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ 

เมตร ลึก ๑ เมตร   

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๓๘. ขุดลอกลําหวยหิน

ตอนกลาง หมูท่ี ๓ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๕๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒.๐๐ เมตร 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 

 

- แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๓๙. ขุดลอกลําหวย

ตะบองเพชร หมูท่ี ๔ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๒๒.๐๐ 

เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร 

- - - - ๓๕๐,๐๐๐ 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๔๐. ขุดลอกหนองปูตา       

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๑๐๐ 

เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๒ 

เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๙๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๑. ขุดลอกหนองสิม หมูท่ี ๗ เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๖๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๒ 

เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๔๒. ขุดลอกลําหวยปาชา    

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๖๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๒ 

เมตร 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๔๓. ขุดลอกสระโคกสูง     

หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกสระ กวาง ๔๐.๐๐ 

เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก 

๒ เมตร 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าใชเพ่ือทํา

การเกษตรและ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

 

๙๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๔. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ คลองวัง

ประดูตอนลางชวง

นานายชวย นานอก 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค - 

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๔๕. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ ลําหวยวัง

ประดูตอนลางตอนลาง

ชวงท่ีนานายขอนแกน 

เทียบฝาย 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค - 

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลนมีขนาด 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๖. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๑ ลําหวยวัง

ขามปอมตอนลาง 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค - 

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

 

๙๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๗. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค - 

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๐.๐๐ เมตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๔๘. กอสรางฝายนํ้าลน       

หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายถนนนํ้าลนผาน

สันฝายรับนํ้ากวาง ๓๐ เมตร 

และขุดลอกหนาฝายในลํา

หวยลําพังชูและทางลําเลยีง

ขุดลอก กวาง ๑๘ เมตร ยาว 

๗๐๐ สูง ๒.๐๐ เมตร 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๔๙. กอสรางฝายนํ้าลนลํา

หวยแคน หมูท่ี ๔ ,๓ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทํา

การเกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน  กวาง  

๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ 

เมตร    

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

 

๙๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๐. กอสรางฝายนํ้าลนหลัง

แอน-ลําหวยปาชา หมูท่ี 

๗ ชวงท่ีนานางบุญฑริกา 

ทรงอาจ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายนํ้าลน มีขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค - บริโภค 

กองชาง 

๑๕๑. กอสรางฝายก้ันนํ้าหลัง

แอน หมูท่ี ๗ ชวงท่ีนา

นายสําร ี ภะวะพินิจ กับ

นายคําพันธ เสนหาร 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ     

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายก้ันนํ้าหลังแอน  

มีขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๕๒. กอสรางฝายก้ันนํ้าหลัง

แอนนานายคูณถึงนานาย

พิสมัย ยามบุญ หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

กอสรางฝายก้ันนํ้าหลังแอน  

มีขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๒๔.๐๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ - - - - แหลงนํ้าท่ีมี

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

 
 
 
 
 

๙๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๓. ขุดเจาะนํ้าบาดาลเพ่ือ

การเกษตร  หมูท่ี ๑-๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดเจาะนํ้าบาดาลเพ่ือทํา

การเกษตร 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - บอบาดาลท่ี

ไดมาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๕๔. ปรับปรุง-ซอมแซมฝาย 

นํ้าลนท่ีชํารุด หมูท่ี ๑-

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงซอมแซมฝายนํ้าลนท่ี

ชํารุด  หมูท่ี   ๑-๑๐ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนแหลง

นํ้าทําการเกษตร

และมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๑๕๕. ขยายเขตประปาหมูบาน 

หมูท่ี  ๒  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

ขยายเขตประปาภายใน

หมูบาน 

- - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 

๙๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๖. กอสรางถังประปาพรอม

ขยายเขตประปาหมูบาน  

หมูท่ี  ๓  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

กอสรางถังประปา จํานวน   

๑ แหง 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - ระบบประปา

ท่ีไดมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๕๗. ยายถังประปากลางหมูบาน

และเปลี่ยนทอเมนตประปา

พรอมติดตั้งระบบกรองนํ้า

เพ่ือบริโภค หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

ยายถังประปากลาง

หมูบานและเปลี่ยนทอเมน

ประปาพรอมติดตั้งระบบ

กรองนํ้าเพ่ือบริโภค 

- ๑๕๐,๐๐๐ 

 

- - - ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้า 

ประปาใชอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

๑๕๘ ปรับปรุงระบบประปา บาน
วังหิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปา ใช
อุปโภคบรโิภคอยาง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาใหม
ท้ังหมูบาน 

- - ๙๑๙,๐๐๐ - - ระบบประปา 
ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
นํ้าประปา ใช
อุปโภคบรโิภค
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๕๙. ขุดเจาะบอนํ้าประปา  หมู

ท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภค-บริโภค

อยางเพียงพอ 

ขุดเจาะบอนํ้าประปา

หมูบาน   

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้า 

ประปาใชอุปโภค

บริโภคอยาง

เพียงพอ 

กองชาง 

 
๙๘ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๐. ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน  หมูท่ี ๑-

๑๐  

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางเพียงพอ 

ปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบานภายในตําบล

หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

ระบบประปา

ท่ีมีมาตรฐาน 

ประชาชนมี

นํ้าประปา ใช

อุปโภคบรโิภค

อยางเพียงพอ 

กองชาง 

๑๖๑. ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง

ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๑ 

– ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ซอมแซมสวนท่ีชํารดุ หมูท่ี 

๑ – ๑๐  

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ซอมแซม

ไฟฟา

สาธารณะใน

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๖๒ จัดทําปายบอกทางไป

สถานท่ีตางๆ  

เพ่ือบอกทางไป

สถานท่ีตางๆ เชน 

ไปหมูบาน/ตําบล/

อําเภอ/จังหวัด 

จัดทําปายบอกทางตามถนน

สี่แยก ทางเลี้ยว ในหมูบาน 

๑๐ หมูบาน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- ปายบอก

ทางท่ีได

มาตรฐาน 

บอกทางไปสถาน 

ท่ีตางๆ เชน ไป

หมูบาน/ตําบล/

อําเภอ/จังหวัด 

กองชาง 

๑๖๓. ติดตั้งกระจกสองทาง

จราจร หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

ติดตั้งกระจกสองทางจราจร

ตามทางแยกตางๆจํานวน  

๑๐ หมูบาน 

- ๕๐,๐๐๐ 

 

- - - กระจกสอง

ทางท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกมาก

ข้ึน 

กองชาง 

 

๙๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๔. ติดตั้งสญัญาณไฟ

กระพริบเตือน (แบบโซ

ลาเซล)  หมูท่ี ๑-๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

มากข้ึน 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ

เตือน (แบบโซลาเซล)  

จํานวน ๑๐ หมูบาน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - สัญญาณไฟ

กระพริบท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกมาก

ข้ึน 

กองชาง 

๑๖๕. กอสรางโดมหลังคาครอบ
ลานคอนกรีต
เอนกประสงค 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ภายใน อบต. 
 

โดมหลังคาครอบลาน
คอนกรีตเอนกประสงค ขนาด
กวาง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๗ 
เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ีกําหนด 

- - 
 

๙๙๕,๐๐๐ - - จํานวน ๑ หลัง เปนสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ ได 

กองชาง 

๑๖๖. ขยายเขตไฟฟาภายใน

หมูบาน หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชกันอยาง

ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาภายในตาํบล

หนองแดง 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 

 

- - ขยายเขต

ไฟฟาแตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชกันอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

๑๖๗. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร หมูท่ี ๑ - ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ไฟฟาใชเพ่ือ

การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการ 

เกษตรภายในตําบลหนอง

แดง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - ขยายเขต

ไฟฟาเพ่ือ

การเกษตร 

แตละป 

ประชาชนมีไฟฟา

ใชเพ่ือการเกษตร 

กองชาง 

 

๑๐๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๘. ปรับปรุงตอเติมโดม
เอนกประสงค 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ภายใน อบต. 

จํานวน ๑ ครั้ง - - - ๕๐๐,๐๐๐ - โดม

เอนกประสงค

ท่ีมีมาตรฐาน 

เปนสถานท่ี

ประกอบกิจกรรม

ภายใน อบต. 

กองชาง 

๑๖๙. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางรอบ

สนามออกกําลังกายศูนย

พัฒนาเด็กเล็กฯ บาน

หนองแดง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 

๙ จุด 

- - - ๗๐,๐๐๐ 

 

- ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน 

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๗๐. ติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก 

รพ.สต. ถึง อบต.หนอง

แดง หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก รพ.

สต. ถึง อบต.หนองแดง 

จํานวน ๒๐ ตน 

- - - - ๘๐,๐๐๐ 

 

ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน 

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๗๑. ติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก

บานนายทองสา ถึงบาน

นายประสิทธ์ิ พรอม

ขยายเขตไฟฟา 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ขยายเขตไฟฟา จํานวน ๒ 

ตน ติดตั้งไฟสองสวาง

จํานวน ๒ จุด 

- ๓๘,๐๐๐ 

 

- - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน 

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

 

 

๑๐๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๒. ติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมู

ท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนนสาย

หลักจาหนาวัดผานโรง เรยีน

บานโคกกองถึงโรง งานนํ้าดื่ม

จํานวน ๒๐ ตน 

๘๐,๐๐๐ 

 

- - - - ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใน 

แตละป 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

กองชาง 

๑๗๓. กอสรางถนนลาดยางแอส

ฟลติกภายในศูนยศิลปา

ชีพบานโคกกอง หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนนลาดยางแอสฟลติก 

ขนาดผิวการจราจรกวาง 

๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- - - จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

ใชเสนทางสัญจร 

กองชาง 

๑๗๔. ขุดลอกบอนํ้าภายในศูนย

ศิลปาชีพบานโคกกอง 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนมี

นํ้าใชในการเกษตร

ท่ีเพียงพอ 

ขุดลอกบอนํ้าภายในศูนยฯ - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - บอนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีนํ้าใช

ในการเกษตรท่ี

เพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 

 

๑๐๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
       ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๕. ซุมเฉลมิพระเกียรติศูนย

ศิลปาชีพบานโคกกอง 

หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชนท่ี

เขามารับบริการมี

ท่ีพักผอน 

จํานวน ๒ ซุม ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - ซุมเฉลมิพระ

เกียรติท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนท่ีเขา

มารับบริการมีท่ี

พักผอน 

กองชาง 

๑๗๖. โครงการปรับปรุงลาน

ตลาดรานคาชุมชน บาน

หนองแดงสหมิตร หมูท่ี 

๑๐ 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีจําหนาย

สินคาทางการ

เกษตรท่ีได

มาตรฐาน 

โครงการปรับปรุงลานตลาด

รานคาชุมชน จํานวน ๓ จุด 

จุดท่ี ๑ เทคอนกรตี ๙๓.๐๐ 

ตารางเมตร จดุท่ี ๒ เท

คอนกรีต ๙๕.๐๐ ตารางเมตร 

จุดท่ี ๓ เทคอนกรตี ๒๖.๐๐ 

ตารางเมตร 

- - ๗๕,๐๐๐ - - ลานตลาด

รานคา

ชุมชน 

 

ประชาชนมี

สถานท่ีจําหนาย

สินคาทางการ

เกษตรท่ีได

มาตรฐาน 

กองชาง 

๑๗๗. กอสรางระบบประปาถัง

สูง อบต.หนองแดง 

เพ่ือใชในกิจการของ 

อบต. 

ระบบประปาถังสูง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ระบบ

ประปาถังสูง 

ใชในกิจการของ 

อบต. 

กองชาง 

๑๗๘. บานพักขาราชการ เพ่ือจัดหาท่ีพัก

สําหรับขาราชการท่ี

ไมมีท่ีพักอาศัย 

กอสรางบานพักขาราชการ 

จํานวน ๕ หอง 

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - บานพัก 

จํานวน ๕ 

หอง 

ท่ีพักสําหรับ

ขาราชการท่ีไมมี

ท่ีพักอาศัย 

กองชาง 

 

๑๐๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการรณรงคและ
สงเสริมการคัดแยกขยะท่ี
ตนทาง 

๑. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

๒. ลดปญหามลพิษ
จากขยะ 

๓. สรางจิตสาํนึกให
ชุมชนรักษาความ
สะอาดและรูจักวิธีคัด
แยกและกําจดัขยะท่ี
ถูกตอง 

ภายในตําบล
หนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนขยะท่ี
ลดลงรอยละ ๒ 

๑. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 

๒. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาด
และรูจักวิธีคัดแยก
และกําจดัขยะท่ี
ถูกตอง 

สํานัก 

งานปลัด 

๒. ปองกันและควบโรค

ไขเลือดออก 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

จัดซื้อเคมภีัณฑ

และอุปกรณพน

หมอกควัน  

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เครื่องพนหมอก

ควันฉีดพนยุง 

ปองกันและควบคุม

การแพรระบาดโรค

ไขเลือดออก 

สํานักงาน

ปลัด 

๓. ขับเคลื่อนโครงการสัตว

ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณฯ 

เพ่ือปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

 

ฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา

ใหแมวและสุนัข 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

วัคซีนปองปอง

โรคพิษสุนัขบา 

ปองกันและควบคุม

การแพรระบาดของ

โรคพิษสุนัขบา  

สํานักงาน

ปลัด 

 

๑๐๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑ บาน
หนองแดง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๑) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๕. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๒ บาน
นาดาน  (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๒) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๖. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๓ บาน
ดอนแฮด (จํานวน ๓ 
โครงการ) 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๓) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

 
 
 
 

๑๐๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๔ บาน
เกาใหญ (จํานวน ๓ 
โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๔) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๘. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๕ บาน
โนนสะอาด (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๕) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๙. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๖ บาน
วังหิน (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๖) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๗ บาน
โคกกอง (จํานวน ๓ 
โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๗) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๑๑. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๘ บาน
โคกสูง (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๘) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๑๒. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๙ บาน
หนองแต (จํานวน ๓ 
โครงการ) 

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๙) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 
 

๑๐๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูท่ี ๑๐ 
บานหนองแดงสหมิตร 
(จํานวน ๓ โครงการ)  

เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

ประชาชนในหมูบาน 
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูท่ี ๑๐) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพด ี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตอง 

สํานัก 
งานปลัด 

๑๔. จัดซื้อรถดดูสวม เพ่ือใหประชาชนใน

เขตตําบลหนองแดง

ไดรับบริการรถสูบ

สิ่งปฏิกูลในราคาถูก

เพ่ือลดคาใชจายใน

ครอบครัว 

สูบสิ่งปฏิกูล ในเขต

ตําบลหนองแดง 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - รถสูบสิ่งปฏิกูล ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ไดรับบริการรถสูบ

สิ่งปฏิกูลในราคา

ถูกเพ่ือลดคาใชจาย

ในครอบครัว 

สํานักงาน

ปลัด 

๑๕. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

จํานวน ๑๐ หมูบาน - - - ๕๐๐,๐๐๐ 

 

- อุปกรณออก

กําลังกาย 

ประชาชนในตําบล

หนองแดงมีสุขภาพ

ดีและแข็งแรง 

สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๐๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. ขุดบอท้ิงขยะของหมูบาน

วังหิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือรองรับขยะมลู

ฝอยจากครัวเรือน

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

จํานวน ๑ แหง - - ๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - บอท้ิงขยะ ประชาชนมีบอท้ิง

ขยะประจําหมูบาน

ท่ีถูกตอง 

สํานักงาน

ปลัด 

๑๗. ถมสระนํ้าสาธารณะครึ่ง

สระทางทิศตะวันตก (ดาน 

อบต.) เพ่ือกอสรางสนาม

กีฬา 

เพ่ือใหประชาชนมี

สถานท่ีออกกําลัง

กาย 

ขนาดพ้ืนท่ี ๔,๘๐๐ 

ตารางเมตร 

- - - - 

 

๗๕๐,๐๐๐ 

 

สถานท่ีออก

กําลังกาย 

ประชาชนในตําบล

หนองแดงมีสุขภาพ

ดีและแข็งแรง 

สํานักงาน

ปลัด 

๑๘. โครงการจดัระบบ

การแพทยฉุกเฉินประจํา

ตําบล 

เพ่ือใหประชาชนใน

เขตตําบลหนองแดง

ไดเขาถึงการบริการ

ทางแพทยและ

สาธารณสุขอยาง

เทาเทียมกัน 

ในเขตตําบลหนอง

แดงและตาํบล

ใกลเคียง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ชุดปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน 

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดได

เขาถึงการบริการ

ทางแพทยและ

สาธารณสุขอยางเทา

เทียมกัน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 
 
 
 
 

๑๐๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. โครงการปองกันและแกไข

ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน

อยางเขมแข็งและยั่งยืน 

เพ่ือลดอัตราการ

เกิดภาวการณขาด

สารไอโอดีน 

จํานวน ๑๐ หมู

บาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกลือไอโอดีน ลดอัตราการเกิด

ภาวการณขาดสาร

ไอโอดีน 

สํานักงาน

ปลัด 

๒๐. สํารวจจาํนวนสัตวและข้ึน

ทะเบียนสตัวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภยัจากโรคพิษ

สุนัขบาฯ 

เพ่ือปองกันและ

แกไขโรคพิษสุนัข

บา 

๔ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนสุนัข

ไดรับวัคซีน 

สามารถปองกันและ

แกไขโรคพิษสุนัขบา 

สํานักงาน

ปลัด 

๒๑. จัดซื้อรถกูภยัขนาดเล็ก  

(รถโมบาย) พรอมอุปกรณ 

เพ่ือใชในงาน

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

จัดซื้อรถกูภยัขนาด

เล็ก (รถโมบาย) 

จํานวน ๑ คัน พรอม

อุปกรณ 

- - ๑,๑๐๐,๐๐๐ -  ๑ คัน ชวยเหลือผูปวยหรือผู

ประสบเหตไุด

ทันทวงที 

สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
๑๑๐ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒. อุดหนุนสาธารณสุขมลู

ฐานหมูบาน 

เพ่ืออุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน 

 อุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน  จํานวน 

๑๐ หมูบาน 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

สาธารณสุขมูล

ฐานหมูบาน 

อุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐาน

หมูบาน   

สํานักงาน

ปลัด 

 

๒๓. อุดหนุนกองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพระดบั

ทองถ่ิน 

 

เพ่ืออุดหนุน

กองทุนระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

อุดหนุนกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

๑๒๐,๐๐๐ 

 

กองทุนระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถ่ิน 

อุดหนุนกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถ่ิน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

๒๔. ปรับปรุงอาคารแพทย

แผนไทยและชมรม

ผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหประชาชนมี

อาคารแพทยแผน

ไทยท่ีแข็งแรงและ

ไดมาตรฐาน 

๑  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - อาคารแพทย 

แผนไทยและ

ชมรมผูสูง อาย ุ

ประชาชนมีอาคาร

แพทยแผนไทยท่ี

แข็งแรงและได

มาตรฐาน 

สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 

๑๑๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

     ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
        ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 
            ๒.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕. สนับสนุนการใชนํ้าปลา

แทเสริมไอโอดีนและ

ธาตุเหล็กในสถานศึกษา

และศูนยพัฒนาเด็กฯ 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนไดรับสาร

ไอโอดีนและธาตเุหล็กใหเพียงพอ

ตอความตองการ 

ศูนยพัฒนาเด็กฯ  

๔ ศูนย และถาน

ศึกษา ๔ แหง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

นํ้าปลาแท

เสรมิไอโอดีน

และธาตเุหล็ก 

เด็กนักเรยีนไดรับสารไอโอดีน

และธาตเุหล็กใหเพียงพอตอ

ความตองการ 

สํานักงาน

ปลัด 

๒๖. อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนิน งานตาม

โครงการพระราชดาํริ

ดานสาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนสําหรับการดําเนิน 

งานตามโครงการพระราช ดําริ

ดานสาธารณสุข 

อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตาม

โครงการพระราช 

ดําริดานสาธารณสุข 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ โครงการ

พระราชดําร ิ

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน

ตามโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

สํานักงาน

ปลัด 

๒๗. ปองกันควบคุม

โรคตดิตอ อุบัติใหม 

๑.เพ่ือปองกันและควบคมุการ

ระบาดของโรคติดตอ ๒.เพ่ือให

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี                        

๓.เพ่ือสรางความเขมแข็งและการ

มีสวนรวมในการปองกันและควบ 

คุมโรคติดตอในชุมชน  ๔.เพ่ือให

ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับ

การปองกันและควบคมุโรคติดตอ  

ประชาชนตําบล

หนองแดงท้ัง ๑๐ 

หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การแพร

ระบาดของ

โรคตดิตอ 

๑.ปองกันและควบคมุการ

ระบาดของโรคติดตอ ๒.ประชา 

ชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ๓.สราง

ความเขมแข็งและการมสีวนรวม

ในการปองกันและควบคุมโรค 

ติดตอในชุมชน ๔.เพ่ือใหประชา 

ชนไดรับความรูเก่ียวกับการ

ปองกันและควบคุมโรคตดิตอ  

สํานักงาน

ปลัด 

 

๑๑๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. จัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ  

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดแสดงออก

ถึงความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

 เด็กและ

เยาวชนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

งานวันเด็ก เด็กมสีุขภาพจิตดี

ข้ึนและตระหนักถึง

ความสําคญัของวัน

เด็กแหงชาต ิ

กองการศึกษาฯ 

 

๒. กอสราง ปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล

หนองแดง 

 

เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กมี

ความปลอดภัยและได

มีสถานท่ีเหมาะสม

สะอาดและถูก

สุขลักษณะ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตตําบล

หนองแดง 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

 

ศูนยเด็กเล็กมีความ

ปลอด ภัยมากข้ึน

และมีความพรอม

สําหรับเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

 

๓. แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเด็กเล็กมี

พัฒนาการท่ีดีและ

รางกายแข็งแรง 

 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลหนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

พัฒนาการเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ

ท่ีดีและรางกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

๑๑๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. จัดงานตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของทองถ่ิน  

 เพ่ืออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ิน 

จัดงานประเพณี

ของ ต.หนองแดง 

เชน ประเพณี 

สงกรานต บุญบ้ัง

ไฟ ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

งานประเพณี

ทองถ่ิน 

อนุรักษประเพณี

อันดีงามของ

ทองถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

 

๕. อบรมบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดปฎิบัติธรรม

และปริวาสกรรมชวง

ปดภาคเรียน 

ประชาชนตําบล

หนองแดง หมูท่ี 

๑-๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

ปฎิบัติธรรมและ

ปริวาสกรรม 

เด็กและเยาวชนได

ปฎิบัติธรรมและ

ปริวาสกรรมชวงปด

ภาคเรยีน 

กองการศึกษาฯ 

 

๖. สงเสริมจรยิธรรมใหแก

เด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง  

เพ่ือสงเสริมคณุธรรม  

จริยธรรมแกใหเด็ก

และเยาวชน 

จัดฝกอบรมให

เด็กเล็ก ใน

ศูนยฯ  จํานวน 

๔ ศูนย และเด็ก

เยาวชน จํานวน  

๑๐  หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ยุวทูตความด ี เยาวชนมีคุณธรรม 

จริยธรรมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

 

๑๑๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. แขงกีฬาตานยาเสพติด 

(หนองแดงเกมส ) 

เพ่ือเกิดความสามัคคีใน

ชุมชนและเสริมสราง

สุขภาพ 

จัดการแขงขัน

กีฬาในระดับ

ตําบล หมูท่ี ๑-๑๐    

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

การแขงกีฬา เกิดความสามัคคี

ในชุมชนและ

ประชาชนหันมา

เลนกีฬามากข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 

๘. จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือใหประชาชนมี

อุปกรณสาํหรับเลน

กีฬา 

จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณกีฬา

ใหแกหมูบาน 

๑๐  หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

วัสดุอุปกรณ

กีฬา 

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรงและหันมา

เลนกีฬามากข้ึน 

กอง

การศึกษาฯ 

 

๙. สงเสริมสุขภาพโดยการ

เตนแอโรบิคแดนซ  

เพ่ือเปนการสรางเสริม

สุขภาพใหกับ

ประชาชน 

จัดกิจกรรมการ

ออกกําลังกาย

ของประชาชน 

เชน การเตน

แอรโรบิค  

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

การเตน 

แอโรบิค 

ประชาชนมี

สุขภาพรางกายท่ี

แข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 

๑๑๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐. กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค  

 เพ่ือใหเด็กเยาวชน

และประชาชนมี

สถานท่ีเลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย 

กอสรางลานกีฬา

เอนกประสงค ในเขต

พ้ืนท่ี ต.หนองแดง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ลานกีฬา เด็กเยาวชนและ

ประชาชนมีสถานท่ี

เลนกีฬาและออก

กําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 

 

๑๑. อบรมใหความรู

ผูปกครองเก่ียวกับ

การเลีย้งดูเด็ก 

เพ่ืออบรมใหความรู

ผูปกครองเก่ียวกับการ

เลี้ยงดเูด็ก 

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน ๔ 

ศูนย 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

ผูปกครองไดรับ

การอบรม 

ผูปกครองมีความรู

และเขาใจในการ

เลี้ยงบุตรหลาน

อยางถูกวิธี 

กองการศึกษาฯ 

 

๑๒. โครงการจดักิจกรรม

ทางดานศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหประชาชนและ

เยาวชนเล็งเห็นความ 

สําคัญของการจดั

กิจกรรมทางศาสนา

และวัฒนธรรม 

กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

ไดแก วันวิสาสาขบูชา 

วันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วัน

เขาพรรษา ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ประชาชนและ

เยาวชนเลื่อมใส

ในพุทธศาสนา 

เด็กเยาวชน

ประชาชนตระหนัก

ถึงความ สําคัญ

ของศาสนา 

วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 

๑๑๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. หนูนอยฟนสวยและ

สุขภาพด ี

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนในเขตตําบล

หนองแดงมีฟนสวย

สุขภาพท่ีด ี

เด็กและเยาวชนใน

เขตตําบลหนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน

เขตตําบลหนองแดง

มีฟนสวยสุขภาพท่ีด ี

กองการศึกษาฯ 

 

๑๔. รอบรั้วขอบชิด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมรีั้วท่ีไดมาตรฐาน

และเด็กมีความ

ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตําบลหนอง

แดง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รั้วท่ีไดมาตรฐาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

รั้วท่ีไดมาตรฐาน

และเด็กมีความ

ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

 

๑๕. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหาร
สวนตําบล หนองแดง 

๑) เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 
๒) เพ่ือใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็กนาอยู มีสภาพ 
แวดลอมท่ีดี  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.หนองแดง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ 
เด็กไดรับ
บรรยากาศท่ีดี
ในการเรียน 

ศพด. มี
สิ่งแวดลอมท่ีดแีละ
เสรมิสราง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 

๑๑๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. หองสมุดชุมชนรักการ

อาน 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนรักการอาน 

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีนิสัยท่ีรัก

การอาน 

กองการศึกษาฯ 

 

๑๗. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศึกษาใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตําบลหนอง

แดง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

 

๑๘. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คา

หนังสือเรียนฯ) 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศึกษาใหแกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตําบลหนอง

แดง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

 

๑๙. สนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน) 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถาน 

ศึกษาใหแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตตําบลหนอง

แดง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับคาใชจายใน

การบริหาร

สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 

 

 

๑๑๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐. โครงการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก 

เพ่ือสงครูผูดูแลเด็ก
เขารับการฝกอบรม
พัฒนาความรูทาง
วิชาการฯ 

ครูผูดูแลเด็ก 
ตําบลหนองแดง 

๘,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จํานวนครั้งใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ครูผูดูแลเด็กมี
ความรูทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

๒๑. คาจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด. 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
ของ  ศพด. 

ศพด. ๔  แหง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนสื่อท่ี
จัดการเรียน
การสอน 

นักเรียนมีทักษะ
และความรูเพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๒๒. สนับสนุนอาหารเสริม

นมศูนยพัฒนา เด็กเล็ก

และโรงเรียนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑.เพ่ือใหเด็กมี

โภชนาการท่ีครบถวน

๒.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ 

๔  ครั้ง ๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

อาหารเสริมนม ๑.เด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง  

๒.เด็กไดรับสาร 

อาหารครบถวน 

กองการศึกษาฯ 

 

๒๓. อุดหนุนคาอาหาร

กลางวันโรงเรยีนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑.เพ่ือใหเด็กมี

โภชนาการท่ีครบถวน

๒.เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ 

๔  ครั้ง ๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

อาหารกลางวัน ๑.เด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง  

๒.เด็กไดรับสาร 

อาหารครบถวน 

กองการศึกษาฯ 

 

 

๑๑๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสภาฯ 

ตําบลหนองแดง 

ใหเงินอุดหนุนสภาฯ  

ต.หนองแดง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

สภาวัฒนธรรม

ตําบลหนองแดง 

สงเสริมกิจกรรม

สภาฯ 

กอง

การศึกษาฯ 

๒๕. โครงการสนับสนุน
คาใชจายสถานศึกษา 
(คาหนังสือเรียน, คา
อุปกรณการเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรยีน, 
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน)   

๑) เพ่ือสนับสนุนคาใช 
จายสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน,คาอุปกรณ 
การเรยีน, คาเครื่อง 
แบบนักเรียน,คากิจ  
กรรมพัฒนาผูเรยีน) 
๒) เพ่ือลดภาระคาใช 
จายใหกับผูปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 
จํานวน ๔ แหง   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กรอยละ 

๑๐๐ ในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการ

สนับสนุนดาน

การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน 

อุปกรณการเรียน

เครื่องแบบ

นักเรียน และไดทํา

กิจกรรมท่ีสงเสริม

พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษา 

 

๒๖. กอสรางปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บาน
หนองแดง หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐานและ
เด็กเล็กไดเรียนอยาง
ปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหนองแดง หมูท่ี 
๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐานและ
เด็กเล็กไดเรียน
อยางปลอดภัย 

กอง            

การศึกษาฯ 

 

 
 
 

๑๒๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ สงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ การจดัการศกึษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒,๓) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๒  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บาน

เกาใหญ หมูท่ี ๔  

เพ่ือใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานเกาใหญ หมูท่ี ๔ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐานและ
เด็กเล็กไดเรียน
อยางปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๘. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานวัง

หิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานวังหิน หมูท่ี ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐานและ
เด็กเล็กไดเรียน
อยางปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๙. กอสรางปรับปรุงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บาน

หนองแต หมูท่ี ๙  

เพ่ือใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดมาตรฐาน

และเด็กเล็กไดเรียน

อยางปลอดภัย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหนองแต หมูท่ี ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารท่ีได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐานและ
เด็กเล็กไดเรียน
อยางปลอดภัย 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 

๑๒๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

    
    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสงัคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๑. คาวัสดุกอสรางสําหรับ
สรางและซอมแซมท่ีอยู
อาศัยตาม ”โครงการบาน
ทองถ่ินประชารัฐรวมใจ 
เทิดไทองคราชัน ราชินี”  

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนท่ียากจนให
ไดมีท่ีอยูอาศยัท่ีมั่นคง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ครอบครัวท่ี
ยากจนในเขต
พ้ืนท่ี  อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนหลังคา
เรือนท่ีไดรับการ
ซอมแซมและ
สรางบาน 

ประชาชนท่ียากจน
มีท่ีอยูอาศัยท่ี
มั่นคงปลอดภยั 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

  ๒. โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็กสตรีและบุคคลใน 
 

๑. ลดความรุนแรง 
๒. สรางความสามัคค ี

ครอบครัวในเขต
ตําบลหนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ความรุนแรง
ลดลง 

ครอบครัวมีความ
สามัคคเีพ่ิมข้ึนและ
มีความสุข 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 ๓. โครงการโรงเรยีนผูสูงอาย ุ
 
 

สรางความสามัคค ี
ใหความสําคญักับ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุตาํบล 
หนองแดง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมโครงการ 

ผูสูงอายุมีความ
สามัคครีักชุมชน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 ๔. อุดหนุนกองทุนผูสูงอายุ 
ตําบลหนองแดง 

เพ่ือสนับสนุนกองทุนผู
พิการ/ผูสูงอาย ุ

กองทุนผูสูงอายุ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ผูสูงอายุท่ีเขา
รวมกองทุน 

ผูสูงอายุมีกองทุน
สวัสดิเ์พ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

 
 
 

๑๒๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๕. จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ

แหงชาติ   

เพ่ือจัดกิจกรรมรดนํ้า

ดําหัวผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมวัน

ผูสูงอายุ

ประจําป 

๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุในตําบล

มีสุขภาพจติดีข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  ๖. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู

พิการ 

เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูพิการ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ

ใหผูพิการ หมูท่ี 

๑-๑๐  

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ผูพิการ  ผูพิการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  ๗. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูติด

เช้ือเอดส 

เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูติดเช้ือเอดส 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ

ใหผูติดเช้ือเอดส  

หมูท่ี ๑-๑๐  

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ผูติดเช้ือเอดส ผูติดเช้ือเอดสมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

  ๘. สงเคราะหเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ  

 เพ่ือสงเคราะหเบ้ียยัง

ชีพใหผูสูงอายุ 

จัดสรรเบ้ียยังชีพ

ใหผูสูงอายุ หมูท่ี 

๑-๑๐ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 

๑๒๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

      
  ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๙. ปรับปรุง-ซอมแซมบานผู

ยากไร   

เพ่ือซอมแซมท่ีอยู

อาศัยใหมีสภาพท่ี

มั่นคง   

จัดหาวัสดุอุปกรณ

ในการซอมแซม

บานให 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ผูยากไร   ผูยากไรมีบานอยู

อาศัยในสภาพท่ีมั่นคง  

แข็งแรงข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๐ กอสรางบานทองถ่ินไทย

เทิดไทองคราชันย 

เพ่ือใหผูยากไรมีท่ี

อยูอาศัย 

ผูยากไรในตําบล

หนองแดง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

บานทองถ่ิน

ไทย 

ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัย

ถาวร 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๑ ตรวจสุขภาพผูสูงอายุ/

คนพิการ/ผูดอยโอกาส

ตําบลหนองแดง 

โครงการตรวจ

สุขภาพผูสูงอายุ/คน

พิการ/ผูดอยโอกาส 

คาใชจายตรวจ

สุขภาพผูสูงอายุ/

คนพิการ/ผูดอย 

โอกาส หมูท่ี ๑-๑๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ผูสูงอาย/ุคน

พิการ/ผู 

ดอยโอกาส 

ผูสูงอาย/ุคนพิการ/

ผูดอยโอกาส/มีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

  ๑๒ สงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูติดเช้ือเอดส 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาชีวิต

ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผู

ติดเช้ือเอดส ฯลฯ 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผู

ติดเช้ือเอดส 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ผูสูงอายุ      

ผูพิการ ผูติด

เช้ือเอดส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตดิ

เช้ือเอดสมสีุขภาพท่ีดี 

และมีชีวิตความเปน อยู

ท่ีดีข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 
 

๑๒๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

       
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๑๓. ฝกอบรมการจัดเก็บและ

บันทึกขอมูล จปฐ.   

เพ่ือใหความรูแกผู

จัดเก็บและบันทึกขอมูล 

จปฐ. 

ฝกอบรมการ

จัดเก็บและบันทึก

ขอมูล จปฐ.  

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

การจัดเก็บ

และบันทึก

ขอมูล จปฐ.   

มีขอมูลในการพัฒนา 

อบต.หนองแดง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๔ จัดซื้อผาหมกันหนาว 

 

เพ่ือแกไขปญหาภัย

หนาว 

จัดซื้อผาหมกัน

หนาว 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ผาหมกัน

หนาว 

ประชาชนมีผาหมไว

หมเพ่ือคลายหนาว 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๕ สงเสริมและพัฒนาสตรี

และครอบครัวตําบล

หนองแดง  

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบทบาทของ

สตรีและครอบครัว ต.

หนองแดง 

กลุมสตรตีําบล

หนองแดง หมูท่ี 

๑-๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

บทบาทสตรี

และ

ครอบครัว 

สตรีและครอบครัว          

ต.หนองแดง มีความ

เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

  ๑๖ สนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันสตรีสากล  

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบทบาทของ

สตร ี

กลุมสตรีในเขต

ตําบลหนองแดง  

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

กลุมสตร ี สตรตีําบลหนองแดง

ไดรับการพัฒนาและมี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

๑๒๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๑๗. อบรมและพัฒนา

ศักยภาพกลุมสตรีตําบล

หนองแดง 

เพ่ือใหกลุมสตรตีําบล

หนองแดงไดรับการ

พัฒนามีศักยภาพใหดี

ยิ่งข้ึน 

กลุมสตรตีําบล

หนองแดง หมูท่ี 

๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

กลุมสตรี

ตําบลหนอง

แดง 

กลุมสตรตีําบลหนอง

แดงไดรบัการพัฒนามี

ศักยภาพใหดียิ่งข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๘ แกไขปญหาความ

ยากจน 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

อาชีพเพ่ิมรายรับและ

ลดรายจาย 

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การสงเสริม

อาชีพ การ

อบรมอาชีพ 

ประชาชนไดมีอาชีพ

เพ่ิมรายรับและลด

รายจาย 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๑๙ นําพาคนพิการเขา

รวมงานคนพิการสากล

ประจําป 

เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

บทบาทผูพิการ 

คนพิการในเขต

ตําบลหนองแดง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คนพิการ คนพิการตําบลหนอง

แดงไดรบัการพัฒนา

และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

  ๒๐ สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนชรา คน

พิการ ผูดอยโอกาสและ

สตร ี

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนชรา  

คนพิการ ผูดอยโอกาส

และสตร ี

คนชรา  คนพิการ 

ผูดอยโอกาสและ

สตรี ในเขตตําบล

หนองแดง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คนชรา คน

พิการ 

ผูดอยโอกา

สและสตร ี

สงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนชรา  

คนพิการ ผูดอยโอกาส

และสตร ี

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 
 

๑๒๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

      
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๒๑. โครงการฝกอบรมการ

จัดทําแผนชุมชนตําบล

หนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถ่ินและสรางความ

เขาใจอันดีระหวาง 

อบต.กับประชาชน 

๔ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน

และสรางความเขาใจ

อันดีระหวาง อบต.กับ

ประชาชน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๒๒ บานนาอยู/หมูบานนามอง 

/ชุมชนเขมแข็ง 

เพ่ือใหประชาชนมี

หมูบานสะอาดนาอยู 

นามองและชุมชน

เขมแข็ง 

๔ ครั้ง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ชุมชน/

หมูบาน 

ประชาชนมีหมูบาน

สะอาดนาอยู นามอง

และชุมชนเขมแข็ง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๒๓ สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาสและ

สตร ี

เพ่ือสงเสริมอาชีพผูสูง 

อายุ ผูพิการ ผูดอย 

โอกาสและสตรไีดมี

อาชีพและสรางรายได 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสและ

สตร ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คนชรา    

คนพิการ 

ผูดอยโอกา

สและสตร ี

สงเสริมอาชีพผูสูง 

อายุ ผูพิการ ผูดอย 

โอกาสและสตรไีดมี

อาชีพและสรางรายได 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒๔. อุดหนุนกลุมอาชีพตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสงเสริมและสนับ 

สนุนกลุมอาชีพในตําบล

หนองแดง 

กลุมอาชีพตําบล

หนองแดง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมอาชีพ

ตําบลหนอง

แดง 

สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพในตําบล

หนองแดง 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๑๒๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
       ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
            ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคม 

          ๒.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  ๒๕. อุดหนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบล

หนองแดง 

อุดหนุนโครงการออม

วันละบาทของ อบต.

หนองแดง 

สนับสนุนเงินตั้ง

กองทุน หมูท่ี           

๑-๑๐ 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน 

ประชาชนมีเงินทุนใน

การบริหาร 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๒๖. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมสตรตีําบลหนอง

แดง 

เพ่ือเปนการบูรณาการ

งานพัฒนาองคกรสตรี

ใหดําเนิน การตาม

ภารกิจและกิจกรรมได 

กลุมสตรีในตําบล

หนองแดง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

กลุมสตร ี การบูรณาการงาน

พัฒนาองคกรสตรีให

ดําเนินการตามภาร กิจ

และกิจกรรมได 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๒๗. สงเสริมกิจกรรมของ

สภาเด็กและเยาวชน

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ของสภาเด็กและเยาว 

ชนตําบลหนองแดง 

 สภาเด็กและ

เยาวชนตําบล         

หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

เด็กและเยา 

วชนตําบล

หนองแดง 

เด็กและเยาวชนได

กลาแสดงออก 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 ๒๘. สนับสนุนชมรมผูสูงอาย ุ เพ่ือมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ

ในตําบลมีกําลังใจใน

การดําเนินชีวิต 

๔  ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

กิจกรรม

ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลมี

สุขภาพจิตดีข้ึน 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

๑๒๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. จัดฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) 

เพ่ือให อปพร.มี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

จัดฝกอบรม

สมาชิก อปพร.    

อบต.หนองแดง 

๑๐ หมูบาน  

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

อปพร. อปพร.มี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒. จัดกิจกรรมวันสถาปนา

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน  (อปพร.) 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน

สถาปนาอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) 

สมาชิก อปพร. 

อบต.หนองแดง 

๑๐ หมูบาน 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

อปพร. จัดกิจกรรมวัน

สถาปนาอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรือน  (อปพร.) 

สํานักงานปลัด 

๓. ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาลป

ใหม และสงกรานต 

เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล เชน 

เทศกาลปใหม และ

เทศกาลสงกรานต 

 สมาชิก อปพร  

อบต.หนองแดง

ประจําจดุตรวจ   

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

อุบัติเหตุท่ีลดลง

บนทองถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

๑๒๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. หน่ึงตําบลหน่ึงกูภัย 

อบต. หนองแดง  

เพ่ือฝกอบรมหนวย 

กูภัยตําบลหนองแดง 

จัดฝกอบรม

หนวยกูภัยตําบล

หนองแดง   

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หนวยกูภัยตําบล

หนองแดง 

ชวยเหลือผูประสบ 

ภัยเบ้ืองตนกอน

นําสงโรงพยาบาล  

สํานักงานปลัด 

๕. ฝกอบรมหลักสตูร จดัตั้ง 

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) 

เพ่ือให อปพร.มี

ความรูเพ่ิมข้ึนและ

ทันตอเหตุการณ 

ฝกทบทวน จัดตั้ง อป

พร.ในเขต อบต.หนอง

แดง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

อปพร. อปพร.มีความรู

ความสามารถและ

ความชํานาญมากข้ึน 

สํานักงานปลัด

(งานปองกัน) 

๖. ฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหนาท่ี

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

ฝกอบรมงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย เชน งานดับเพลิง 

งานภัยภิบัต ิฯ อยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง 

๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีมีทักษะ 

ความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

(งานปองกัน) 

๗. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใชศูนย อปพร. 

เพ่ือใหมี วัสดุ

อุปกรณเครื่องใช

ศูนย อปพร. ให

เพียงพอกับภารกิจ 

๓ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

วัสดุเครื่องใช

ศูนย อปพร. 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด

(งานปองกัน) 

๑๓๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. สงเสริมกิจกรรมของสภา

เด็กและเยาวชนตําบล

หนองแดง 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลหนอง

แดง 

 สภาเด็กและ

เยาวชนตําบล         

หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

เด็กและเยาวชน

ตําบลหนองแดง 

เด็กและเยาวชนได

กลาแสดงออก 

กองการศึกษา 

 

๒. ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือเปนนําในการ

ปกปองและเทิดทุน

สถาบันสําคญัของชาต ิ

ฝกอบรมลูกเสือ

ชาวบานตําบล

หนองแดง  

จํานวน ๒๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

ลูกเสือชาวบาน ปกปองและเทิดทูน

สถาบันสําคญัของชา  

สํานักงานปลัด 

 

๓. ปกปองสถาบันสําคญัของ

ชาติและการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 

เพ่ือปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติสราง

ความปรองดอง

สมานฉันทของคนใน

ชาต ิ

จัดกิจกรรม

ปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ

สรางความ

ปรองดอง

สมานฉันท 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ความปรองดอง

สมานฉันท 

ปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติและ

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

๑๓๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. จัดซื้อรถนํ้าเอนกประสงค เพ่ือใหประชาชนไดรับ

การบรรเทาทุกขและ

แกไขปญหาภัยแลง 

รถนํ้า

เอนกประสงค 

จํานวน ๑ คัน 

- - ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

 

- - รถนํ้า

เอนกประสงค 

ประชาชนไดรับการ

บรรเทาทุกขและ

แกไขปญหาภัยแลง 

สํานักงานปลัด

(งานปองกัน) 

๕. ปรับปรุงหอกระจายขาว

ประจําหมูบานภายใน

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีทันตอ

เหตุการณ 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ 

 

- - ๕๐,๐๐๐ 

 

- หอกระจายขาว ประชาชนไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีทัน

ตอเหตุการณ 

สํานักงานปลัด 

๖. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใชศูนย อปพร. 

เพ่ือใหมี วัสดุอุปกรณ

เครื่องใชศูนย อปพร. 

ใหเพียงพอกับภารกิจ 

๓ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

วัสดุเครื่องใช 

ศูนย อปพร. 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด

(งานปองกัน) 

๗. จัดตั้งตูยามตํารวจสาย

ตรวจในตําบลหนองแดง 

เพ่ือใหความชวยเหลือ

และรักษาความ

ปลอดภัยใหกับ

ประชาชนในเขตตําบล

หนองแดง 

๑ ครั้ง - - - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- ตูยาม ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ไดรับความชวยเหลือ

และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักงานปลัด

(งานปองกัน) 

 

 

๑๓๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. สงเคราะหและชวยเหลือ

ผูประสบภยั  

 เพ่ือชวยเหลือความ

เดือดรอนของ

ประชาชน 

สงเคราะหและ

ชวยเหลือผูประ 

สบภัย เชน วาต

ภัย อัคคีภัยฯลฯ  

หมูท่ี ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ผูประสบภยั บรรเทาความ

เดือดรอนไดใน

ระดับ 

สํานักงานปลัด 

 

๙ อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิจังหวัด

มหาสารคาม 

จังหวัด

มหาสารคาม 

๒๕,๐๐๐ 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

๒๕,๐๐๐ 

 

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพตดิ 

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ

จังหวัดมหาสารคาม 

สํานักงานปลัด 

๑๐. ปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดรวมกัน

ตอตานยาเสพตดิ 

เด็กนักเรยีนและ

เยาวชน ต.หนอง             

แดง ๑๐ หมูบาน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

การแพรระบาด

ยาเสพตดิลดลง 

ลดการแพรระบาด

ของยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

๑๓๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑,๒) 
    ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคณุภาพชีวิตและสังคม 
        ๒.๔  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑. อุดหนุนโครงการสงเสริม

และสนับสนุนการปองกัน

และรักษาความปลอดภัย

และรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของ

ผูใชรถใชถนนจากปญหา

เมาแลวขับ 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ

สงเสริมฯใหแกจังหวัด

มหาสารคาม 

จังหวัด

มหาสารคาม 

๖,๐๐๐ 

 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ความปลอดภัย

ของผูใชรถใช

ถนน 

ปองกันและรักษา

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 

สํานักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔) 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒)  
    ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ๓.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ตรวจสอบ (รังวัด) ท่ี
สาธารณะประโยชนใน
เขตตําบลหนองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ือใชตรวจสอบท่ี
สาธารณะประโยชน 
 

พ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน
ท้ังหมดในเขต
ตําบลหนอง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
ท่ีสาธารณะ
ประโยชน 

ทราบแนวเขตพ้ืนท่ี
สาธารณะชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

 

๑๓๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 ๑. ทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ 

รักษพ้ืนท่ีสีเขียว (โดยการ

ปลูกตนไม/ ปา) 

เพ่ือปลูกตนไมภายใน

ชุมชนตามโครงการพระ

ราชเสาวนียฯ 

ปลูกตนไมในเขต

ตําบลหนองแดง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

มีตนไมใหรมเงา

และเกิดความรม

รื่น 

มีจํานวนปาไม

เพ่ิมข้ึน   

 

สํานักงานปลัด 

   ๒. ตําบลหนองแดงนาอยู 

หมูบานสะอาดนามอง  

เพ่ือใหประชาชนรักษา

ความสะอาด ถนน

และบรเิวณรอบ

หมูบาน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

บานนามอง นา

อยูอาศัย 

หมูบานมีความ

สะอาดและนา

มอง 

สํานักงานปลัด 

   ๓ กอสรางท่ีสาธารณะ

ประโยชนเพ่ือเปนการ

พักผอนหยอนใจ 

เพ่ือใหประชาชนมีท่ี

พักผอนหยอนใจ 

จํานวน  ๕  แหง 

 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

ท่ีสาธารณะ

ประโยชน 

ประชาชนมีท่ี

พักผอน หยอน

ใจ 

สํานักงานปลัด 

  ๔. คลองสวยนํ้าใส เพ่ือสงเสริมใหประชา 

ชนในเขตตําบลหนอง

แดง  ดูแลแหลงนํ้าลํา

คลอง ในหมูบานให

สะอาดสวยงาม 

รณรงครักษา  

แหลงนํ้าลําคลอง

ใหเกิดความ

สะอาดสวยงาม 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปญหามลพิษ

ลดลงรอยละ 

๘๐ 

ประชาชนในเขต

ตําบลหนองแดง

ดูแลแหลงนํ้าลํา

คลองในหมูบาน

ใหสะอาดสวยงาม 

สํานักงานปลัด 

 

๑๓๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต

ตําบลหนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนมีท่ี

พักผอนหยอนใจและ

เกิดความสวยงาม 

หมูท่ี ๑ - ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีพัก 

ผอนหยอนใจ

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีท่ี

พักผอน หยอนใจ 

สํานักงานปลัด 

  ๖. จัดซื้อถังขยะมลูฝอย

ประจําครัวเรือน 

เพ่ือรองรับขยะมลูฝอย

จากครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

จัดซื้อถังขยะให

ครัวเรือน จํานวน 

๑๐ หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 

- ถังขยะ มีถังขยะรองรับ

ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

  ๗. สงเสริมการผลติปุย

อัดเม็ด 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ปุยอัดเมด็ ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักงานปลัด 

  ๘. กอสรางเตาเผาขยะ

ประจําหมูบาน 

เพ่ือกําจัดขยะฯ 

 

กอสรางเตาขยะ

ประจําหมูบาน 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 - - - 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

เตาเผาขยะ กําจัดขยะท่ีมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึน

และปองกัน

โรคตดิตอ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

๑๓๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. จัดซื้อรถขนขยะ เพ่ือบรรทุกขยะไปท้ิง

และกําจดัท่ีเตาเผา

ขยะ 

จัดซื้อรถขยะ

ขนาดเล็ก 

จํานวน ๑ คัน 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- รถขนขยะ บรรทุกขยะมูล

ฝอยไปท้ิงได

ปริมาณมาก 

สํานักงานปลัด 

 

 ๑๐. คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือจัดซื้อวัสดุ

การเกษตร เชน พันธุ

พืช ฯลฯ 

๕ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐         ๕,๐๐๐     ๕,๐๐๐    ๕,๐๐๐ วัสดุการเกษตร จัดซื้อวัสดุ

การเกษตร เชน 

พันธุพืช ฯลฯ 

สํานักงานปลัด 

 

 ๑๑. กําจัดวัชพืชในหนองนํ้า

สาธารณะ 

เพ่ือกําจัดวัชพืชใน

หนองนํ้าสาธารณะ 

หนองนํ้า

สาธารณะในเขต

พ้ืนท่ี อปท. 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

หนองนํ้าท่ีนํ้า

สะอาด 

มีนํ้าสะอาดใช สํานักงานปลัด 

 

 ๑๒. โครงการปลูกตนไมเฉลิม

พระเกียรต ิ

เพ่ือจัดซื้อพันธุกลาไม ปลูกในท่ี

สาธารณะท่ีหัว

ไรปลายนาเพ่ือ

สรางพ้ืนท่ีสีเขียว

ในพ้ืนท่ี 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

พันธุไม มีพันธุไมในการ

ปลูกปา 

สํานักงานปลัด 

 

 
 

 

๑๓๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๓.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. โครงการจดัหาท่ีกําจดั

ขยะประจําหมูบาน หมูท่ี 

๑ - ๑๐ 

เพ่ือการจัดการกําจัด

ขยะอยางเปนระบบ 

การจําจัดขยะ

อยางเปนระบบ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ท่ีกําจัดขยะ มีท่ีกําจัดขยะ สํานักงานปลัด 

 ๑๔. ปรับปรุงระบบนํ้าเสีย

ภายในหมูบาน หมูท่ี ๔ 

เพ่ือการจัดการกําจัด

นํ้าเสียอยางเปนระบบ 

จัดการกําจดันํ้า

เสียอยางเปน

ระบบ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ท่ีกําจัดนํ้าเสยี มีท่ีกําจัดนํ้าเสีย สํานักงานปลัด 

 ๑๕. โครงการปลูกหญาแฝก

ตามพระราชดําร ิ

เพ่ือปองกันการ

พังทลายหนองนํ้า คู 

คลอง 

เขตพ้ืนท่ีตําบล

หนองแดง 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

หนองนํ้า คู 

คลอง 

ปองกันการ

พังทลายหนองนํ้า 

คู คลอง 

สํานักงานปลัด 

 

๑๖. อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพรราชดาํริ ฯ 

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพรราช

ดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

พันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พรราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สํานักงานปลัด 

 

 

๑๓๙ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสรมิการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กลยุทธท่ี ๔ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       ๓.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการกําจดัขยะมูล

ฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือการจัดการกําจัด

ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

และนํ้าเสียอยางเปน

ระบบ 

การจําจัดขยะ 

สิ่งปฏิกูลและนํ้า

เสียอยางเปน

ระบบ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ระบบในการ

กําจัดขยะ 

การจัดการกําจัด

ขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลและนํ้าเสีย

ไดอยางเปนระบบ 

กองชาง 

 
   
 
 
 

๑๔๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
    ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรบัโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลติสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
        ๔.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. จัดตั้งตลาดนัดรานคา

ชุมชนตําบลหนองแดง 

เพ่ือใหประชาชนในตําบล 

หนองแดง มีสินคา

อุปโภคบรโิภคมากข้ึน 

จํานวน  ๑  ราน ๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - ตลาดนัดรานคา

ชุมชน เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในตําบลมี

สินคาอุปโภคบริโภค

มากข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

๒. สงเสริมและฝกอบรมกลุม

อาชีพใน ต.หนองแดง 

เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน

ความรูใหแกประชาชนใน

ประกอบอาชีพตางๆ 

จัดฝกอบรมกลุม

อาชีพตาง ๆ  

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพได 

รับการฝกอบรม 

กลุมอาชีพมีความรู

เพ่ิมข้ึน  

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

๓. สงเสริมกลุมอาชีพกลุม
ทํานํ้าดื่ม 

เพ่ือใหประชาชนใน
ตําบลหนองแดง มีนํ้า
อุปโภคบรโิภค ท่ีมี
ความสะอาดมากข้ึน 

จํานวน ๑ กลุม
อาชีพ 

- - - ๒๕๐,๐๐๐ - นํ้าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนในตําบล
หนองแดง มีนํ้า
อุปโภคบรโิภค ท่ีมี
ความสะอาดมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

๔. สงเสริมกลุมอาชีพกลุม

เลี้ยงไกไขและเลี้ยงปลา

ในกระชัง 

เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลหนองแดงสราง

อาชีพสรางรายไดใน

ครัวเรือน 

กลุมเลี้ยงไกไข
และเลี้ยงปลาใน
กระชัง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - พันธุไกไขและ

พันธุปลา 

ประชาชนในตําบล

หนองแดงมีอาชีพมี

รายไดในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

๕. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพเพาะเหด็ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเพาะเห็ด ประชาชนมีอาชีพและ

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

๑๔๑ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
        ๔.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพแปรรูป

อาหารและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตร 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อาหารและ

ผลิตภณัฑการ

แปรรูป 

ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

๗. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมอาชีพตัดเย็บ 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมตดัเย็บ ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

๘. สงเสริมและสนับสนุน

กลุมเกษตรผสมผสาน 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมเกษตร

ผสมผสาน 

ประชาชนมีอาชีพ

และมรีายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 

 

 

 

 

๑๔๒ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

          
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคณุภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
        ๔.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการจดัซื้อ

พันธุปลา 

เพ่ือจัดซื้อพันธุปลา จัดซื้อพันธปลา

แจกจายใหเกษตร 

กรในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลหนองแดง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

ลูกปลา/พันธุ

ปลา 

มีพันธปลาแจกจายให

ประชาชน 

สํานักงานปลัด 

๒. จัดหาท่ีดินทํากิน

เพ่ือการเกษตร 

เพ่ือใหประชาชนผูท่ีไมมีที

ดินทํากิน มีท่ีทํากินเพ่ือสราง

อาชีพและมีรายได 

จํานวน ๑๐    

หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

ท่ีดิน ประชาชนมีท่ีดินทํากินมี

อาชีพและมีรายได 

สํานักงานปลัด 

๓. จัดสรางอาคาร

หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสราง

อาชีพมีรายไดและมีท่ีจํา 

หนายผลิตภณัฑภาย ในตําบล 

๒ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - อาคาร

จําหนาย

ผลิตภณัฑ 

สงเสริมใหประชาชนสราง

อาชีพมีรายไดและมีท่ีจํา 

หนายผลิตภณัฑภายในตําบล 

สํานักงานปลัด 

๔. สงเสริมกลุมทอผา

ไหม 

เพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ/

การตลาด 

จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณกลุมทอ

ผาไหม 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

กลุมเลี้ยงไหม ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี

ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

๕. สงเสริมการผลติปุย

อัดเม็ด 

เพ่ือสงเสริมอาชีพและสราง

รายไดใหแกประชาชน 

จํานวน ๑๐ 

หมูบาน 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

ปุยอัดเมด็ ประชาชนมีอาชีพและมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๑๔๓ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

    
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑ ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตร และอาหารคุณภาพ  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๑) 
    ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
        ๔.๑  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖. สงเสริมการปลูกปอ

เทือง 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

ปรับปรุงบํารุงดินกอนฤดู 

ทํานา เพ่ิมธาตุอาหารในดิน 

ภายในตําบล

หนองแดงและ

บริเวณใกลเคียง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน

ปอเทือง 

ท่ีปลูก/ไร 

ประชาชนไดรับการสงเสริมปรับ 

ปรุงบํารุงดินกอนฤดูทํานา เพ่ิมธาตุ

อาหารในดินและเพ่ิมรายได 

สํานักงาน

ปลัด   

๗. โครงการสงเสริมให

ความรูเกษตรปลอด 

สารพิษการหมักปุย 

การใชปุยอินทรี 

เพ่ือเปนการสงเสรมิสนับ 

สนุนใหประชาชนมีความรู 

และบรโิภคผักปลอดสาร 

และลดตนทุนการผลิต 

๑๐ หมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ตนทุน

การผลิต

ลดลง 

ประชาชนมีความรูเก่ียวกับผัก

ปลอดสารพิษเพ่ิมมากข้ึนข้ึนตนทุน

การผลิตลดนอยลง 

สํานักงาน

ปลัด 

๘. สงเสริมและ

สนับสนุนการผลิต

ปุยอินทรียชีวภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมี

การผลิตปุยในชุมชนใชใน

การเกษตร 

กลุมเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีตําบลหนอง

แดง 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ปุย

อินทรีย 

เกษตรกรมีการผลติปุยในชุมชนใช

ในการเกษตร 

สํานักงาน

ปลัด 

๙. สงเสริมเมล็ดพันธุ

พืชดีสําหรับ

เพาะปลูก   

เพ่ือสงเสริมอาชีพและ

สรางรายไดใหแก

ประชาชน 

 จัดหาเมล็ดพันธุพืช

ดีเชน พันธุขาว มัน

สําปะหลังออยฯลฯ 

ใหเกษตรกร 

จํานวน ๑๐ หมูบาน 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

เมลด็พันธุ

พืชดี 

ประชาชนมีอาชีพและมรีายได

เพ่ิมข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 

 

๑๔๔ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. อบต. สัญจรพบ
ประชาชน 

เพ่ือความรวมมือ
ระหวางองคกรกับ
ชุมชน 

โครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชนเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

การจัดเวที
ประชาคม 

เกิดความรวมมือ
ระหวาง อบต.กับ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒. ประชุมสภาสญัจร เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความโปรงใส 
และมสีวนรวม 

๕  ครั้ง ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

การจัดเวทีการ
ประชุมสภา
สัญจร 

ประชาชนไดรับ
ความโปรงใส 
และมสีวนรวม 

สํานักงาน
ปลัด 

๓. การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ทํางานของ อบต. 

ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ฝายสภาฯ และฝาย
ประจํา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริต ๔ ป 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบการ
ทํางานของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๔. สงเสริมและสนับสนุน 
การสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคนใน
ชาติ 

เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
สรางจิตสํานึกท่ีดี
และปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ขาราชการทุกภาคสวนและ
ประชาชนในเขตตําบลหนอง
แดง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กิจกรรมการ
สรางความ
ปรองดองฯ 

ประชาชนมีสวน
รวมในการสราง
จิตสํานึกท่ีดีและ
ปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
       

๑๔๕ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. ฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการทํางาน
ของบุคลากร 

จัดสงบุคลากรไปอบรม
หลักสตูรตางๆ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

บุคลากรใน
หนวยงาน 

บุคลากรมีความรู
เพ่ิมข้ึนและนํา
ความรูมาพัฒนา
องคการและ
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๖. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือใหความรูและ
นําความรูท่ีไดมา
พัฒนา อบต.และ
ชุมชน  

จัดโครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

บุคลากรใน
หนวยงาน 

นําความรูจาก
ศึกษาดูงานมา
พัฒนา อบต. กับ
ชุมชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๗. ปรับปรุงตอเติมอาคาร
และโครงหลังคาอาคาร 
ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
อบต.หนองแดง 

เพ่ือใหอาคารมี
ความแข็งแรง มั่นคง
และประชาชนผูมา
ติดตอราชการมี
ความปลอด ภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

อาคาร ศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั อบต.
หนองแดง จํานวน ๑ หลัง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - อาคารท่ีมี
มาตรฐาน 

เพ่ือใหอาคารมี
ความแข็งแรง 
มั่นคงและ
ประชาชนผูมา
ติดตอราชการมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

๑๔๖ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

      
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. จัดทําแผนท่ีการจัดเก็บ
ภาษี 

๑.เพ่ือใหงานการจดัเก็บ
ภาษีมีประ สิทธิภาพมากข้ึน 
๒. เพ่ือให อบต. มีรายได
เพ่ิมข้ึน 

๒  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ 

 อบต. มีรายไดเพ่ิม 
ข้ึนและงานการเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

๙. อบรมความรูในการ
จัดเก็บภาษี 

เพ่ือเพ่ือเสริมสรางสราง
ความรูความเขาใจเก่ียว 
กับการนําขอมูลเพ่ือไปใช

จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

๕ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ 

รับรูขอมลูขาวสาร
ตลอดจนการศึกษา
ขอมูลตาง ๆ 

กองคลัง 
 

 

๑๐. จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง
และปรับปรุงซอมแซม
ระบบเสียงตามสายของ
หมูบาน 

เพ่ือรับรูขอมลูขาว สารได
รวดเร็ว 

ปรับปรุงซอมแซม
ระบบเสียงตามสาย
ของหมูบาน  ๑๐ 
หมูบาน 

- ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - เครื่องขยาย
เสียงท่ีมี
มาตรฐาน 

สามารถรับรูขอมลู
ขาวสารไดรวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

๑๑. จัดการเลือกตั้งผูบริหาร

ทองถ่ินและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน กรณี ยุบสภา 

ลาออก  ตาย ฯลฯ  

เพ่ือจัดการเลือกตั้งผูบริหาร 

ทองถ่ินและสมาชิกสภา

ทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวาง 

จายเปนคาเลือกตั้งฯ 

ประชาสมัพันธการ

เลือกตั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การเลือกตั้ง

ผูบริหารทอง 

ถ่ินสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

เลือกตั้งผูบริหาร

และสมาชิกสภา 

อบต.หนองแดง 

แทนตําแหนงท่ีวาง 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 

๑๔๗ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง
แบบไรสายสําหรับใช
งาน ณ ท่ีทําการ อบต. 

เพ่ือประชาสมัพันธ
ใหประชาชน
รับทราบขอมลูขาว 
สารตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงแบบ
ไรสาย 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - เครื่องขยาย
เสียงไรสายท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆใหประชา 
ชนรับทราบอยาง
รวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

๑๓. จัดงานรัฐพิธี เพ่ือใหประชาชนได
แสดง ออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันฯ 

แสดงออกถึงความรวมมือ
รวมใจความพรอมเพรียง
ความสามัคค ี

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

งานรัฐพิธี ฯลฯ ประชาชนแสดง 
ออกถึงความ
จงรักภักดีฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๑๔. ตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง 

เพ่ือตรวจสุขภาพ
ประจําปของ
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง 

พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจาง 

พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจางได
ตรวจสุขภาพฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๑๕. สงเคราะหและ
ชวยเหลือผูประสบภัย  
 

เพ่ือชวยเหลือความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

สงเคราะหและชวยเหลือผู 
ประสบภัย เชน วาตภัย 
อัคคีภัย ฯลฯ  หมูท่ี ๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ผูประสบภยั บรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
    
 
 

๑๔๘ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

      
 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. อุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือการสนับสนุน
จัดการศูนยปฏิบัติ 
การรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๕ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ศูนยปฏิบัติการ
รวมฯ 

เปนการสงเสรมิ
ศูนย ฯในการ
ชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

๑๗. อุดหนุนโครงการศูนย
ศิลปาชีพบานโคกกอง 
เพ่ือเขาเฝารับเสด็จ ฯ 
ณ พระตาํหนักภูพาน
ราชนิเวศน จ.สกลนคร 

เพ่ืออุดหนุนศูนย
ศิลปาชีพบานบาน
โคกกอง เพ่ือรับ
เสด็จ ฯ ณ พระ
ตําหนักภูพานราช
นิเวศน 

อุดหนุนศูนยศิลปาชีพบาน
บานโคกกอง เพ่ือรับเสด็จ 
ฯ ณ พระตําหนักภูพาน
ราชนิเวศน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

โครงการศูนย
ศิลปาชีพบาน
โคกกอง 

อุดหนุนศูนย
ศิลปาชีพบาน
บานโคกกอง 
เพ่ือรับเสด็จ ฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

๑๘. อุดหนุนศูนยศิลปาชีพ
บานโคกกองตามโครง 
การจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง
และวันแมแหงชาต ิ

เพ่ืออุดหนุนศูนย
ศิลปาชีพบานโคก
กอง จัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวงและ
วันแมแหงชาติ  

อุดหนุนศูนยศิลปาชีพบาน
โคกกอง (วันแมแหงชาติ)  
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

โครงการศูนย
ศิลปาชีพบาน
โคกกอง 

ประชาชน
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตอพระองคฯ 
และสถาบันฯ  
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

 
๑๔๙ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. อุดหนุนศูนยการเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตรการเรียนรูของ
พระราชา 
 

เพ่ือการเรยีนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตรการเรียนรูของ
พระราชา 
 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

มีทักษะการ
เรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนไดรับ
การเรยีนรูเศรษฐ 
กิจพอเพียงตาม
ศาสตรการเรียนรู
ของพระราชา 

สํานักงาน
ปลัด 

๒๐. อุดหนุนศูนยศิลปาชีพ
บานโคกกองโครงการ
อบรมเพ่ิมเติมทักษะ
และยกระดับฝมือใน
การทอผาไหม 

เพ่ืออุดหนุนศูนยศิลปา
ชีพบานโคกกองเพ่ือ
เปนคาใช จายใน
โครงการอบรมเพ่ิมเติม
ทักษะและยกระดับ
ฝมือในการทอผาไหม 

ประชาชนในเขตตําบล
หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ทักษะและ
ระดับฝมือ
ในการทอ
ผาไหม 

พัฒนาฝมือ
แรงงานและ
เพ่ิมพูนความรู
ใหแกสมชิกกลุม
โครงการฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

๒๑. ตรวจเยีย่มของ ผบช.
และเตรียมการรับเสด็จ 

เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการรับเสดจ็ฯ ของ
ผูบังคับบัญชาระดับสูง 

แสดงออกถึงความรวมมือ
รวมใจความพรอมเพรียง
ความสามัคค ี

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

โครงการศูนย
ศิลปาชีพบาน
โคกกอง 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
พระองคฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐ 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
      ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท 
      ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพองคกร 
          ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารการจดัการองคกรท่ีด ี
              ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
 (บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒. จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย  
(๑๘ มีนาคมของทุกป) 

เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

วันทองถ่ินไทย จัดกิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

สํานักงาน
ปลัด 

๓๒. จัดงานพิธีตางๆ ซึ่งเปนวัน
สําคัญของทางราชการ 

เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อําเภอนาเชือก 

อุดหนุนโครงใหแกทําการ
ปกครองอําเภอนาเชือก 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

งานรัฐพิธี ฯลฯ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีฯ 

สํานักงาน
ปลัด 

๒๔. อุดหนุนโครงการเหลา
กาชาดจังหวัด
มหาสารคาม  

เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม  

 อุดหนุนโครงใหแกเหลา
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม  

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

โครงการเหลา
กาชาด 

อุดหนุนเหลา
กาชาดจังหวัด
มหาสารคาม  

สํานักงาน
ปลัด 

๒๕. จัดตั้งพิพิธภัณฑศาสตร
พระราชา 

เพ่ือใหประชาชนมีแหลง
เรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

ศูนยเรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยเรียนรู
โครงการท่ีมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลง
เรียนรูโครงการ
พระราชดําร ิ

สํานักงาน
ปลัด 

๒๖. อินเตอรเน็ตตําบล 
 
 

เพ่ือการเรยีนรูและคนหา
ขอมูลท่ีรวดเร็ว 

คาบริการอินเตอรเน็ตและ
พัฒนาระบบใหมีความ
ทันสมัยตลอดเวลา 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ี
มาตรฐาน 

รับรูขอมลูขาวสาร
ตลอดจนการ   
ศึกษาขอมูลตางๆ 

สํานักงาน
ปลัด 

 
๒๗. กอสรางรั้ว อบต.หนอง

แดง พรอมปาย 
เพ่ือพัฒนาสภาพแวด 
ลอมใหสวยงามข้ึน 

จํานวน ๑ ครั้ง - - - ๓๐๐,๐๐๐ - รั้วท่ีมีมาตรฐาน พัฒนาสภาพแวด 
ลอมใหสวยงามข้ึน 

สํานักงาน

ปลัด 

๒๘. กอสรางเสาธง อบต.
หนองแดง 

เพ่ือแสดงถึงความจงรัก 
ภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

จํานวน ๑ ครั้ง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - เสาธงท่ีมี
มาตรฐาน 

แสดงถึงความจงรัก 
ภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

สํานักงาน

ปลัด 

 

๑๕๑ 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
           ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็ หมูบาน (จาก 

บ.เกาใหญ หมูท่ี ๔ ต.

หนองแดง ถึงบานหวย

แคน ต.หนองแวง อ.กุดรัง) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๗๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - ๔,๗๑๓,๐๐๐ - จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๒. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูบาน (จากบานวัง

หิน หมูที ๖ ต.หนองแดง  

ถึงบานฝายปาบัว ต.หนองคู

ขาด อ.บรบือ) 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การจราจรกวาง ๕.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๗๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

พรอมปายโครงการ 

- - - - ๔,๗๑๓,๐๐๐ จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๓. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบานหนองแดงสห

มิตร หมูท่ี ๑๐ ถึงบานวัง

หิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได 

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถนน คสล. ขนาดผิว

การ จราจรกวาง ๖.๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๗๗๐เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

๑๕๒ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
           ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. กอสรางถนน คสล.บาน

โคกกอง หมูท่ี ๗ ขาง

โรงเรียนบานโคกกอง 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

พรอมปายโครงการ 

- 

 

- 

 

- - ๘๖๔,๐๐๐ 

 

จํานวนถนนท่ีได

มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๕. กอสรางถนน คสล.บาน

โคกสูง หมูท่ี ๘ ถึงบาน

วังหิน หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอม

ปายโครงการ 

- - - ๒,๐๘๕,๐๐๐ 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๖. กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็ สายบานวัง

หิน หมูท่ี ๖ ถึงบาน

หนองคูขาด อ.บรบือ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  

พรอมปายโครงการ 

๑,๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

- - - จํานวนถนนท่ี  

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

๑๕๓ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
           ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายบานวัง

หิน หมูท่ี ๖ ถึงบาน

หนองแต หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.ขนาดผิวการจราจร

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 

๓,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร พรอมปายโครงการ 

- - - ๘,๐๗๐,๐๐๐ 

 

 

- จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๘. ขุดลอกหนอง กรป.

กลาง หมูท่ี ๖ 

เพ่ือประชาชนใหมี

แหลงนํ้าทําการ 

เกษตรและมีนํ้าเพ่ือ

การอุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกหนอง กวาง ๑๕๐ 

เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๒ 

เมตร 

- - - - 

 

๒,๗๐๐,๐๐๐ แหลงนํ้าท่ีได

มาตรฐาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ใชเพ่ือทําการเกษตร

และอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 

๙. ลงหินคลุกสายวังหิน – 

หนองแต หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนได

ใชเสนทางคมนาคม

สะดวกและ

ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกถนนสายวังหิน – 

หนองแต ขนาดความกวาง 

๔.๐๐เมตร ยาว ๔,๐๐๐ 

เมตร 

- - - - 

 

 

 

 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 

ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

๑๕๔ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
           ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐
. 

ลงหินคลุกสายบาน

โคกกอง – อ.เปอย

นอย หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกถนนสายบานโคก

กอง - อ.เปอยนอย ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐เมตร ยาว 

๘๕๐ เมตร 

- - - -  ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 

ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๑
. 

ลงหินคลุกจากถนนคู

สระโคกสูงถึงท่ีนานาย

เอบ  แสนเมือง หมูท่ี 

๘ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกถนนคสูระโคกสูง

ถึง   ท่ีนานายเอบ  แสน

เมือง ขนาดความกวาง 

๔.๐๐เมตร ยาว ๓,๗๐๐ 

เมตร 

- - -  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

- ถนนหินคลุก

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ 

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๒. ลงหินลูกรังถนนสาย    

หนองแต - นารินทร 

หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหประชาชนไดใช

เสนทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภยั

ยิ่งข้ึน 

ลงหินลูกรังจากบานนาย

ลอดถึงท่ีนานายฝอย ขนาด

ความกวาง ๔.๐๐เมตร ยาว 

๒,๐๐๐ เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ 

 

- - - ถนนหินลูกรัง

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๒/๑ 

๑๕๕ 
 



 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
       ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
       ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน (แนวทางการพัฒนาท่ี ๒) 
           ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. โครงการกอสรางถนนลาด 

ยางแอสฟลตติกคอนกรีต  

รหัสทางหลวงทองถ่ิน มค ถ

116-01 ถนนสายบานโคก

กอง หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย 

ยิ่งข้ึน 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟล     

แอสฟลตติกคอนกรีตขนาด

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๓,๑๑๐,๐๐๐   จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๔. โครงการกอสรางถนนลาด 

ยางแอสฟลตติกคอนกรีต   

รหัสทางหลวงทองถ่ิน มค ถ

116-03 ถนนสายบานโคกสูง 

หมูท่ี ๘ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย 

ยิ่งข้ึน 

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลต ติกคอนกรีตขนาด 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๙๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๓,๓๐๐,๐๐๐   จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

๑๕. โครงการกอสรางถนนลาด 

ยางแอสฟลตติกคอนกรีตรหสั

ทางหลวงทองถ่ิน มค ถ116-

02 ถนนสายบานหนอง

แดงสหมติร หมูท่ี ๑๐ 

เพ่ือใหประชาชน

ไดใชเสนทาง

คมนาคมสะดวก

และปลอดภัย 

ยิ่งข้ึน 

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลต ติกคอนกรีตขนาด 

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

๔,๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร 

  ๖,๘๕๐,๐๐๐   จํานวนถนนท่ี

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภยั

จากการใชเสนทาง

สัญจรและขนสงผล 

ผลิตทางการเกษตร 

กองชาง 

 รวม ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๑๐,๐๐๐ ๑๖,๓๖๘,๐๐๐ ๙,๘๗๗,๐๐๐    

แบบ ผ.๐๒/๑ 

๑๕๖ 
 



 

๑๕๗ 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑.  บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บีทียู ตอง
ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟเบอร ๕ พรอมตดตั้ง จํานวน ๑ 
เครื่อง ราคามาตรฐานครุภณัฑ เดอืนธันวาคม ป 
๒๕๖๑ 
 

- - ๒๐,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 
 

๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

พัดลมตั้งพ้ืน ใบพัดมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ น้ิว ปรับ
แรงลมได ๓ ระดับ จํานวน ๑ ตัว และปงบประมาณ 
๒๕๖๔ จาํนวน ๓ ตัวจดัหาโดยสบืราคาจากทองตลาด 
เน่ืองจากไมมตีามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานักงานงบประมาณ 
 

- - ๒,๒๐๐ ๖,๖๐๐ - สํานักงานปลัด 

๓. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

พัดลมตดิเพดาน ใบพัดมีขนาดไมนอยกวา ๔๘ น้ิว 
ใบพัด ๓ ใบพัด ปรับแรงลมได ๓ ระดับ จํานวน ๔ ตัว 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ืองจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สาํนักงานงบประมาณ 
 

- - ๑๒,๒๐๐ - - สํานักงานปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๕๖ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔.  บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ 

เครื่องขยายเสียงเอนกประสงคแบบมีคันชักพรอมลาก  
คุณลักษณะ 
- ตูลําโพง ๒ ทาง ขนาดลําโพงไมนอยกวา ๑๕ น้ิว 
พรอมแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 
- กําลัง AC ๒๒๐/HZ, DC : ๑๒V ๒.๒ AH BULL-IN 
POWER AMPLIFIER : ๑๕๐ W MAX กําลังวัตต 
๔๕๐ วัตต 
- ไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน ๒ ตัว 
- รองรับสัญญาณ BULT-IN BLUETOOTH 
- กําลังสง ๑๐ มลิลิวัตต ระยะทางใชงานไกลถึง ๓๕ 
เมตร ความไวตอบสนอง ๑๐๑ เดซิเบล 
- ความตานทาน ๘ โอม ความถ่ี ๓๕ HZ-๒.๐ KHZ (-
๓ Db) 
- มีจอ LED แสดงสถานการณทํางานของ mp๓ , FM 
- ชองเสียบ USB ปรับปุมเสียง เบส , ทุม , แอคโค , 
วอลลุมไมค 
- ปุมปรับ ปุมเปด – ปด ไวเลสไมค ,TONE 
- ขนาดตูลําโพง ๔๖.๕*๔๑*๗๖ cm. 
- นํ้าหนักของตูลําโพง ๑๘.๕ kg/GROSS weigh 
๒๐.๘ kg. 

- - ๑๒,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๕๗ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. 
 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา ๒.๘ GHz และมเีทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณ
นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา ๘ MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  
๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  
 

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - สํานักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๕๘ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา ๒ GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ 
หนวย  
 

     สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๕๙ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖.  บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล * 
จํานวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก 
(๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยาง
หน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
๑. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๔ MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๒ GHz และ
มีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing 
Unit) ไมนอยกวา ๑๐ แกน หรือ  
๒. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๖ MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๑.๖ GHz 
และมเีทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสงู  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๘ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย  

- 
 

- 
 

๒๒,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

สํานักงานปลัด 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๐ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ x 
๗๖๘ Pixel และมีขนาดไมนอยกวา ๑๒ น้ิว  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไม
นอยกวา ๓ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา ๑ 
 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดกีวา จํานวนไมนอยกวา ๑ 
ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, 
n, ac) และ Bluetooth  

     สํานักงานปลัด 
 

๗. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนา/
นาที) จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท ปงบประมาณ 
๒๕๖๔ จาํนวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที 
(ppm)  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๘ MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๑๕๐ แผน  
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

- - ๕,๒๐๐ ๒,๖๐๐ - สํานักงานปลัด 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๑ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ 
dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา ๑๘ หนา
ตอนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา ๑๘ หนาตอ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ 
MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 
๑ ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 
ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน  
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom  
 

- - ๑๐,๐๐๐ - - สํานักงานปลัด 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๒ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๔.๘ MHz  
- สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB ได  
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 
Volts ไดเปนอยางนอย  

- - ๗๐๐ - - สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๓ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐. 
 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๒ เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา ๒.๘ GHz และมเีทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณ
นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา ๘ MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  
๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  

- - ๒๒,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ - กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๔ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา ๒ GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ 
หนวย  

     กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๕ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน ๑ เครื่อง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เน่ืองจากไมมตีาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สาํนักงานงบประมาณ 
 

- - ๓๐,๐๐๐ - - กองคลัง 
 

๑๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๔.๘ MHz  
- สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB ได  
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 
Volts ไดเปนอยางนอย  
 

- - ๗๐๐ - - กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๖ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
การเกษตร 

เครื่องพนหมอกควัน  ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕๙,๐๐๐ บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
๑) ปริมาณการฉีดพนนํ้ายาไมนอยกวา ๔๐ ลิตรตอ
ช่ัวโมง 
๒) ถังบรรจุนํ้ายาไมนอยกวา ๖ ลิตร 
๓) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๕ แรงมา 
 

  ๑๑๘,๐๐๐   สํานักงานปลัด 
 

๑๔. การศึกษา คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๔.๘ MHz  
- สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB ได  
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 
Volts ไดเปนอยางนอย  
 

- - ๗๐๐ - - กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๗ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕. 
 

สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา ๒.๘ GHz และมเีทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณ
นาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา ๘ MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ 
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
๑) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  
๒) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ  

- - ๒๒,๐๐๐ - - สวัสดิการและ
สังคม

สงเคราะห 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๘ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา ๒ GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา 
มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ น้ิว จํานวน ๑ 
หนวย  
 

     สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๖๙ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ 
dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา ๑๘ หนา
ตอนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา ๑๘ หนาตอ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด  
- มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ 
MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 
๑ ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 
ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน  
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom  
 

- - ๑๐,๐๐๐ - - สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๐ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗. สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๔.๘ MHz  
- สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB ได  
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 
Volts ไดเปนอยางนอย  
 

- - ๗๐๐ - - สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๑ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘.  เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล * 
จํานวน ๑ เครื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๑ 
เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกน
หลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดยมีคณุลักษณะ
อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  
๑. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๔ MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๒.๒ 
GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา ๑๐ แกน หรือ  
๒. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๖ 
MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 
๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยเีพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา 
ขนาดไมนอยกวา ๘ GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย  

- - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ - กองชาง 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๒ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖ 
x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไมนอยกวา ๑๒ น้ิว  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา ๓ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา ๑ ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 

     กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๓ 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีแบบ 
Network จํานวน ๑ เครื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จํานวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๖๐๐x๖๐๐ 
dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาไมนอยกวา ๑๘ หนา
ตอนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา ๑๘ หนาตอ
นาที (ppm)  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด  
- มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ 
MB  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 
จานวนไมนอยกวา ๑ ชอง  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 
๑ ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 
ได  
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน  
- สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และ Custom  
 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - กองชาง 

 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๔ 

 



 
บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
ท่ี 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐. เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader) จํานวน ๑ ตัว  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- สามารถอานและเขียนขอมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๔.๘ MHz  
- สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ 
USB ได  
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด ๕ Volts, ๓ Volts และ ๑.๘ 
Volts ไดเปนอยางนอย  

- - ๗๐๐ - - กองชาง 

๒๑. พาณิชย ครุภณัฑ ครุภณัฑอ่ืน เครื่องสูบนํ้า ตูควบคุม และอุปกรณประปาหมูบาน - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กองชาง 

๒๒. บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑงาน 
บานงานครัว 

คาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น ๒ กอก พลาสติก (ถังควํ่า) - - ๔,๕๐๐ - - สํานักงานปลัด 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 

๑๗๕ 

 



๑๗๕ 

สวนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการ... 

 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



๑๗๖ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น... 
 



๑๗๘ 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 

 
 



๑๗๙ 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



๑๘๐ 
 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตอง
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๑๘๑ 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๘๒ 

 

 

  

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๘๓ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการ
บริหารราชการให
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ดานการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

        

  

รวม           

   
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 



๑๘๖ 
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนนิการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = ..........+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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